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াআভাযা  খিরাপা : খযখিখি, খফধান  ার্থক্য 

াআভাযায প্রক্াযভবদ 

াআভাভ াআফনু জাভাাঅ য. িাখযরুর াঅক্াভ গ্রভে লরভিন : 

 .اإلمارة قسمان: عامة وخاصة. أما اإلمارة العامة: فهي اخلالفة

াআভাযা দুাআ প্রক্ায : াধাযণ  খফভল। াধাযণ াআভাযা ভরা খিরাপা।[1] 

ুিযাাং লফাঝা লের, াআভাযা ব্দখি খিরাপা ভব্দয িুরনায় ফযাক্। াআভাযা ভব্দয এক্খি ফযফায ভরা খিরাপায 

ভার্থক্। িভফ াআভাযা ব্দখি খিরাপা ছাডা ানযানয লনিৃত্ব  ক্িৃথত্ব লফাঝাভনায জনয ফযফহৃি ভয় র্াভক্। িিন এয দ্বাযা 

াধাযণ াআভাযা নয়; ফযাং খফভল াআভাযা াঈভেয য়। 

াআভাযাহ য খফধান 

াঅল্লা িাাঅরা কু্যাঅভন ফভরন : 

َ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اْْلَْمِر ِمْنُكمْ   ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللَّ

ল াআভানদাযযা, লিাভযা াঅনুেিয ক্ভযা াঅল্লায এফাং াঅনুেিয ক্ভযা যাুভরয  লিাভাভদয ভভধয মাযা াআভাযায াখধক্াযী 

িাভদয।[2] 

ُهمْ  ِإَذا َجاَءُىْم َأْمٌر ِمَن اْْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف َأَذاُعوا بِِو َوَلْو َردُّوُه ِإََل الرَُّسوِل َوِإََل ُأوِل اْْلَْمرِ وَ  ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَ ْنِبُطونَُو ِمن ْ  ِمن ْ

িাভদয ক্াভছ মিন লক্াভনা াংফাদ াঅভ—িা াখিয লাক্ ফা বীখিয—িাযা িা (মািাাআ না ক্ভযাআ) প্রিায শুরু ক্ভয লদয়। 

িাযা মখদ িা যাুর ফা মাযা াআভাযায াখধক্াযী, িাভদয ক্াভছ খনভয় লমি, িভফ িাভদয ভভধয মাযা িায িায ির্য 

ানুন্ধানী িাযা িায ফাস্তফিা লজভন খনি।[3] 

াঈখযাঈক্ত াঅয়াি দুভিা দ্বাযা প্রখিবাি য় লম, ভুরভানভদয ভভধয াআভাযাহ য াখধক্াযী ফযখক্তফেথ র্াক্ভফ। াঅল্লা িাাঅরা 

ভুখরভ জনাধাযভণয য মাভদয াঅনুেিয ক্যায এফাং াংয়ূণথ খফলয় মাভদয খদভক্ নযস্ত ক্যায খনভদথ খদভয়ভছন। াঅয 

স্বীকৃ্ি ভূরনীখি ভরা, কু্যাঅভন মিন াঅভদফািক্ খিয়া ফযফায য়, িিন াধাযণবাভফ িা াখযামথিা লফাঝায়। ুিযাাং 

ভুরভানভদয ভভধয এভন লক্াঈ র্াক্ভি ভফ, লম িাভদয াঅখভয ভফ। াঅয জনাধাযভণয য াখযামথ ভফ িায 

াঅনুেিয ক্যা। িভফ াঅখভভযয াঅনুেিয খনাঃিথ ভফ না; ফযাং িা াঅল্লা  িাাঁয যাুভরয াঅনুেভিযয াধীন ভফ। মায 

ক্াযভণ াঅল্লা  যাুর ব্দদ্বভয়য শুরুত্ব স্বিন্ত্রবাভফ ‘াঅনুেিয ক্ভযা’ খিয়াখি ফযফায ক্যা ভর ‘লিাভাভদয ভভধয মাযা 
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াআভাযায াখধক্াযী িাভদয’ াঅনুেিয খনভদথ ক্যায জনয ‘াঅনুেিয’ ব্দখিয ুনযাফৃখি ক্যা য়খন। এয দ্বাযা প্রখিবাি য় 

লম, ভূরি াঅনুেিয াঅল্লা  িাাঁয যাুভরয। াঅখভয মিন াঅল্লা  িাাঁয যাুভরয প্রখিখনখধত্ব ক্ভয, িিন িায াঅনুেিয 

ভূরি াঅল্লা  িাাঁয যাুভরযাআ াঅনুেিয য়। 

যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফভরন : 

ُروا َسفَرَ  فِي ثَََلثَة َ َخَرجََ إَِذا  أََحَدهُمَْ فَْليَُؤمِّ

খিনজন ফযখক্ত পভয লফয ভর িাযা লমন িাভদয এক্জনভক্ াঅখভয ফাখনভয় লনয়।[4] 

াঅল্লাভা াক্াখন য. ফভরন : 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  –النَِّبَّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو َأنَّ  لُّ لَِثاَلثٍَة َيُكونُوَن بَِفاَلٍة ِمْن اْْلَْرِض إَلَّ َأمَُّروا َعَلْيِهْم َأَحَدُىمْ »قَاَل:  –َصلَّى اَّللَّ َرَواُه َأْْحَُد. َوِإَذا ُشرَِّع َىَذا لَِثاَلثٍَة « ََل َيَِ
ُتُو ِلَعَدٍد َأْكثَ َر َيْسُكُنوَن اْلُقَرى َواْْلَْمَصاَر َوََيَْتاُجوَن ِلَدْفِع التَّظَاُلُِ َوَفْصِل اَيُكونُوَن ِف َفاَلٍة ِمْن اْْلَْرِض َأْو ُيَسا لتََّخاُصِم َأْوََل َوَأْحَرى، َوِف َذِلَك َدلِيٌل ِلَقْوِل ِفُروَن َفَشْرِعي َّ

ِة َوا َماَمَة َواِجَبةٌ َمْن قَاَل: إنَُّو َيَُِب َعَلى اْلُمْسِلِمنَي َنْصُب اْْلَِئمَّ اِم. َوَقْد َذَىَب اْْلَْكثَ ُر إََل َأنَّ اإْلِ  .ْلُوََلِة َواْْلُكَّ

াঅফদুল্লা াআফনু াঅভয যা. লর্ভক্ ফখণথি। যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফভরভছন, ‘খিনজন ফযখক্ত মখদ ৃখর্ফীয লক্াভনা প্রািভয র্াভক্ 

িাভর িাভদয জনয এক্জনভক্ াঅখভয ফানাভনা ছাডা ফফা বফধাআ ভফ না।’ াআভাভ াঅভদ য. াখদখি ফণথনা ক্ভযভছন। 

ভাত্র খিনজন ফযখক্ত লক্াভনা প্রািভয র্াক্ভর ফা পভয লফয ভর িাভদয জনযাআ মিন াঅখভয খনধথাযণ ক্যায খফধান খযয়ায় 

খফখধফদ্ধ ভরা িিন খফুর াংিযক্ ভানুল মখদ ভপস্বভর ফা নেভয ফফা ক্যভি র্াভক্ এফাং িাযা াযস্পখযক্ ািযািায 

প্রখিভযাধ  খফফাদ-খফাংফাদ ভাধাভনয খদভক্ ভুিাভক্ষী র্াভক্—িাভদয জনয এাআ খযয়াখখদ্ধ লিা াঅয াখধক্ াঈমুক্ত  

ভীিীন। এাআ াখদভ লফ াআভাভভয ফক্তভফযয দখরর যভয়ভছ, মাযা ফভরন, ভুরভানভদয য াক্, প্রাক্  খফিাযক্ 

খনমুক্ত ক্যা য়াখজফ। াঅয াখধক্াাং াঅখরভাআ এাআ ভি লালণ ক্ভযভছন লম, ানক্ামথ য়াখজফ।[5] 

াআভাভ াাআিুর াআরাভ াআফনু িাাআখভয়া য. ফভরন : 

يِن َوََل لِلدُّ  يِن؛ َبْل ََل ِقَياَم لِلدِّ  .نْ َيا إَلَّ ِهَاَيَُِب َأْن يُ ْعَرَف َأنَّ ِوََليََة َأْمِر النَّاِس ِمْن َأْعَظِم َواِجبَاِت الدِّ

লজভন যািা াখযামথ, ভানুভলয খফলয়াঅভয়য দাখয়ত্ব গ্রণ ক্যা দীভনয গুরুত্বূণথ য়াখজফভূভয ভভধয ানযিভ। ফযাং দীন 

 দুখনয়া লক্াভনািাাআ এ ছাডা িরভি াভয না।[6] 

ুিযাাং ফযাক্ াভর্থ াআভাযায াখযামথিা কু্যাঅন  খ াখদ দ্বাযাাআ প্রভাখণি। 

াঅখভরুর ভুখভখনন 
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াঅখভরুর ভুখভখনন  িখরপািুর ভুখরখভন ব্দ দুভিা ভার্থক্। াঅখভরুর ভুখভখনন াঈাখধখি ফথপ্রর্ভ গ্রণ ক্ভযখছভরন খদ্বিীয় 

িখরপা াঈভয াআফনুর িািাফ যা.। িায য লর্ভক্ এ দুভিা ব্দ ভার্থক্ খভভফ ফযফহৃি ভয় াঅভছ। ুিযাাং াধাযণ 

াঅখভয ভব্দয িুরনায় াঅখভরুর ভুখভখনন ব্দখি ফযাক্। এক্খি খিরাপাখবখিক্ যাভেয াধীভন াভনক্ াআভাযা র্াক্ভি 

াভয। লমভন, াঈভয যা.-এয মুভে াআভয়ভভন, াভ এফাং খভভয াআভাযা খছর। িভফ িা স্বিন্ত্র খছর না; ফযাং লক্ন্দ্রীয় াআভাযায 

লনিৃভত্বাআ িা খযিাখরি ভিা। াঅখভরুর ভুখভখনভনয ক্ষ লর্ভক্ প্রভিযক্ াআভাযায় িায প্রখিখনখধ খনমুক্ত র্াক্ি; মাভদযভক্ 

‘াঅখভয’ ফা ‘য়াখর’ াআিযাখদ নাভভ নাভক্যণ ক্যা ভিা। এ লর্ভক্ প্রখিবাি য় লম, াঅখভরুর ভুখভখনন এক্জনাআ ন। িভফ 

িায াধীভন াঅয াভনক্ াঅখভয র্াক্ভি াভয, মাযা ভফ িায প্রখিখনখধ  স্থরাখবখলক্ত। 

 

খিরাপা প্রখিষ্ঠায খফধান 

 

ূফথফিথী  যফিথী াঅখরভেভণয ফথম্যি ভি ভরা, ভুরভানভদয জনয িখরপা র্াক্া াখযামথ। এ ফযাাভয াআভাভ 

কু্যিুখফ, ভায়াযখদ, নফখফ এফাং াআফনু াজভ য. প্রভুি খফদগ্ধ াঅখরভেণ াঈম্যায াআজভা ফণথনা ক্ভযভছন।[7] প্রখিখি াআজভায 

খবখি য় কু্যাঅন  ুন্না। খিরাপায প্রখিষ্ঠা াঈম্যায য াখযামথ—এাআ ভাাঅরায য লোিা াঈম্যা লম ঐক্ভিয 

লালণ ক্ভযভছ, এয লছভন াফযাআ কু্যাঅন  ুন্নায দখরর র্াক্ভফ, এিাাআ স্বাবাখফক্। এ ফযাাভয ূভফথ াঈভল্লখিি 

দখররগুভরায াাাখ এাআ াখদখি এক্ ুদৃঢ় খবখি : 

َعٌة، َماَت ِميَتًة َجاِىِليَّةً   َمْن َماَت َولَْيَس ِف ُعُنِقِو بَ ي ْ

লম ফযখক্ত এভিাফস্থায় ভৃিুযফযণ ক্যর লম, িায েরায় লক্াভনা ফাাআয়াি লনাআ, ল জাখখর ভৃিুয ফযণ ক্যর।[8] 

াখদভ াঈভল্লখিি ‘ফাাআয়াি’ দ্বাযা িখরপায াঈভেভ প্রদি ফাাআয়াি াঈভেয। এাআ খ াখদভয দ্বাযা ুস্পষ্টবাভফ প্রখিবাি 

য় লম, ভুরভানভদয লক্াভনা এক্জন িখরপা র্াক্ভি ভফ। লমাআ মুভে ভুরভানভদয লক্াভনা িখরপা র্াক্ভফ না, িা ভফ 

জাখখর মুে। িভফ াঅভাভদয ফিথভান াফস্থায লপ্রখক্ষভি এিাভন এক্িা প্রশ্ন জাো স্বাবাখফক্, লম মুভে ভুরভানভদয লক্াভনা 

িখরপা র্াভক্ না, ল মুভে মাযা ভাযা মাভফ, িাযা ফাাআ খক্ জাখখর ভৃিুয ফযণ ক্যভফ? াঅভযা াঈিভয ফরফ, না, মখদ খিরাপা 

ুনরুদ্ধাভযয জনয িাভদয মর্ামর্ প্রভিষ্টা র্াভক্, িাভর িাভদয ভৃিুয জাখখর ভৃিুয ভফ না াআনাাঅল্লা। খিরাপা 

ুনরুদ্ধাভযয লিষ্টা ফাস্তফাখয়ি ভফ—মাযা দীভনয খফজয়  খযয়া প্রখিষ্ঠায জনয খনভজভদয প্রাণ, ম্পদ  ফথস্ব াঈৎেথ 

ক্ভয াঅল্লায ভর্ িাগুভিয খফরুভদ্ধ রডাাআ িাখরভয় মাভে িাভদযভক্ ফাাআয়াি প্রদান ক্যায ভাধযভভ। িভফ াঅভযা এাআ 

ফাাআয়ািভক্ য়াখজফ ফখর না। াঅভযা ফখর, াঅা ক্যা মায়, এাআ ফাাআয়াি াঅল্লায ক্াভছ জয খভভফ খফভফখিি ভফ। ফান্দা 

এভিাফস্থায় ভৃিুযফযণ ক্যভর াঅল্লায াভভন দাাঁখডভয় ফরভি াযভফ, ‘ল াঅভায প্রখিারক্, মাযা ৃখর্ফীভি খিরাপা 

ুনরুদ্ধাভযয রডাাআভয় াংগ্রাভযি খছর, িাভদযভক্ ফাাআয়াি লদয়ায ভাধযভভ াঅখভ াঅভায ভফথাচ্চ প্রভিষ্টা ফযয় ক্ভযখছ। ুিযাাং 
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িুখভ াঅভায াাযেিা ক্ষভা ক্ভযা, াঅভায ত্রুখি ভাজথনা ক্ভযা।’ াখদভ লম জাখখর ভৃিুযয ক্র্া ফরা ভয়ভছ—এিা াআ 

ফযখক্তয ফযাাভয প্রভমাজয, লম িখরপা খফদযভান র্াক্া ভে খযয়ায দৃখষ্টভি খফভফিয লক্াভনা াাযেিা ছাডা িাভক্ ফাাআয়াি 

লদয়া লর্ভক্ খফযি লর্ভক্ভছ। াঅয এিাভন ফাাআয়াি লদয়া দ্বাযা িখরপায ফাাআয়াি াংঘখিি য়া এফাং বফধ ফ খফলভয় 

িায াঅনুেিয াখযামথ য়ায খফশ্বা রারন ক্যা াঈভেয। ক্াযণ, দারুর াআরাভভ িখরপা য়ায জনয প্রভিযক্ 

ভুরভাভনয ফাাআয়াি গ্রণ ক্যা িথ নয়, এভনখক্ ফিথভানক্াভর ভুরভানভদয াংিযাখধভক্যয ক্াযভণ িা ম্ভফ নয়। 

িখরপায িথাফখর 

িখরপায িথাফখর খনম্নরূ : 

ভুখরভ য়া।[9] 

প্রাপ্তফয়স্ক য়া।[10] 

ুস্থ খফভফক্ম্পন্ন য়া।[11] 

স্বাধীন য়া।[12] 

ুরুল য়া।[13] 

নযায়যায়ণ য়া।[14] 

কু্যাাআ ফাংভয য়া।[15] িভফ এক্াি কু্যাাআ ফাংভয লমােয ক্াাঈভক্ না ায়া লেভর ানয লক্াঈ িখরপা ভি 

াযভফ।[16] 

লরাবী, প্রার্থী ফা ক্ষভিাখরপু্স না য়া।[17] 

াঈখযাঈক্ত িথগুভরা ফথম্যি। ুিযাাং এয লক্াভনাখি াখফদযভান র্াক্ভর ফযখক্ত িখরপা য়ায লমােয র্াভক্ না। াঅয দুভিা 

িথ যভয়ভছ ভিখফভযাধূণথ : 

াআজখিাভদয লমােয য়া। াআভাভ াভিখফ[18], াআভাভ যাভাখর[19] য. প্রভুি পখক্েভণয ভভি িখরপা য়ায জনয 

ভুজিাখদ য়া িথ। িভফ াআভাভ াযািাখন[20], াআভাভ োজাখর[21] য. প্রভুি খফদগ্ধেভণয ভভি এিা িথ নয়। িভফ 

িাভদয ভিানুাভয িখরপা খনভজ মখদ ভুজিাখদ না ন িাভর খনভদনভক্ষ িায এিিুকু্ াআরভ র্াক্া ফাঞ্ছনীয়, মিিুকু্ 

এক্জন াভক্য াআরাখভ িখযক্ায় ানক্ামথ িারাভনায জনয জরুখয াঅয এভক্ষভত্র িায ভে াঅখরভ  পখক্ াঈভদষ্টা 

র্াক্া াখযামথ, যখয় খফলয়াখদভি মায যাভথ  খদক্খনভদথনা ানুাভয খিখন খদ্ধাি ফাস্তফায়ন ক্যভফন। 
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লদাল-ত্রুখিভুক্ত য়া। ার্থাৎ িায ঞ্চ াআখন্দ্রয়  াঅত্মা ফথপ্রক্ায লদালত্রুখি লর্ভক্ ভুক্ত য়া; মাভি খিখন ান  

খফিাযক্ামথ, যাজনীখি  ভয ফখক্ছুাআ ুিারুরূভ খযিারনা ক্যভি ক্ষভ ন। াআভাভ ভায়াযখদ[22]  াআভাভ াঅফু 

াআয়ারা[23] য. এ িথখিয ক্র্া াঈভল্লি ক্ভযভছন। িভফ এিা লক্াভনা ফথম্যি িথ নয়। ুিযাাং এিাভক্ িূডাি াখযামথ 

ফরা ভীিীন নয়।  

িখরপা খনফথািভনয দ্ধখি 

 

িখরপা খনফথািভনয দ্ধখি ম্পভক্থ জানায জনয াঅভযা প্রর্ভভ খপভয মাাআ খিরাপাভি যাখদায মুভে। ক্াযণ, যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص 

াঅভাভদযভক্ িায াঅদথ  িায ভান িুরাপাভয় যাভখদভনয াঅদথ াঅাঁক্ভড ধযায খনভদথ খদভয়ভছন। িায িখরপায খনফথািন 

দ্ধখিয াংখক্ষপ্ত রূ খছর এাআ : 

ক্. াঅফু ফক্য যা. খনফথাখিি ভয়খছভরন াাখফভদয স্বিাঃসূ্ফিথ খনফথািভনয দ্বাযা। প্রর্ভভ াখক্পায় াঅরুর াখল্ল য়ার 

াঅক্দ[24] াাখফযা িাভক্ িখরপা খভভফ খনফথাখিি ক্ভযখছভরন। এযয ভখজভদ াধাযণ ফাাআয়াি ানুখষ্ঠি ভয়খছর। 

ি. াঅফু ফক্য যা. ভৃিুযয ূভফথ াঈভয যা.-লক্ িায স্থরাখবখলক্ত খভভফ ভভনানীি ক্ভযখছভরন। যফিথীভি িায খিভযাধাভনয 

য াঈভয যা. স্থরাখবখলক্তিায দাখয়ত্ব গ্রণ ক্ভয লনন। াঅরুর াখল্ল য়ার াঅক্দ াাখফযা িাভক্ লভভন লনন। যফিথীভি 

ভখজভদ ভুখরভ জনাধাযভণয ক্াছ লর্ভক্ াধাযণ ফাাআয়াি লনয়া য়। 

ে. াঈভয যা. িায াাদাভিয ূভফথ ছয় দযখফখফখষ্ট এক্খি শুযা খযলদ েঠন ক্ভয খদভয় মান। যফিথীভি িাযা াঈভান 

যা.-এয ফযাাভয এক্ভি ভয় িাভক্ িখরপা খভভফ ভভনানীি ক্ভযন াঅয ভুখরভ জনাধাযণ িাভক্ ফাাআয়াি লদয়। 

ঘ. াঈভান যা.-এয াাদাভিয য াভনক্ প্রফীণ াাখফয ীডাীখডভি াখনোভে াঅখর যা. ভখজভদ ভুখরভ 

জনাধাযভণয লর্ভক্ াধাযণ ফাাআয়াি গ্রণ ক্ভযন। ল ভয় িারা  জুফাভয়য যা.-এয ভভিা াঅরুর াখল্ল য়ার াঅক্দ 

াাখফযা িাভক্ ফাাআয়াি প্রদান ক্ভযন। পভর খিখন িখরপা খভভফ খনফথাখিি ন। িায খনফথািনদ্ধখি াঅফু ফক্য যা.-এয 

খনফথািনদ্ধখিয ভভিাাআ খছর। 

ুিযাাং াাখফভদয জীফনী লর্ভক্ াঅভযা িখরপা খনফথািভনয খিন ধযভনয দ্ধখিয ক্র্া জানভি াখয। াআভাভ নফখফ য. ফভরন 

: 

نْ  ِِ اخْلَِليَفُة َوَأْْجَُعوا َعَلى َجَواِز َجْعِل اخْلَِليَفِة اْْلَْمَر ُشوَرى بَ نْيَ َوَأْْجَُعوا َعَلى اْنِعَقاِد اخلِْاَلَفِة ِِبَِلْسِتْخاَلِف َوَعَلى اْنِعَقاِدَىا ِبَعْقِد َأْىِل اْْلَلِّ َواْلَعْقِد إِلِ َساٍن ِإَذا َُلْ َيْسَتْخِل
تَّةِ َْجَاعَ   ٍة َكَما فَ َعَل ُعَمُر ِِبلسِّ
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এ ফযাাভয াঅখরভেভণয াআজভা যভয়ভছ লম, স্থরাখবখলক্ত খনমুক্ত ক্যায দ্বাযা খিরাপা ম্পন্ন য়। াঅয িখরপা মখদ ক্াাঈভক্ 

খনভজয স্থরাখবখলক্ত ক্ভয না মান, িাভর াঅরুর াখল্ল য়ার াঅক্দ ক্িৃথক্ লক্াভনা ফযখক্তভক্ খনফথািভনয দ্বাযা িা ম্পন্ন 

য়। এফাং িাযা াঅয াআজভা ক্ভযভছন লম, ূফথফিথী িখরপায জনয যফিথী িখরপা খনফথািভনয গুরুদাখয়ত্ব লক্াভনা জাভাাঅভিয 

ভভধয যাভভথয খফলয় খভভফ লযভি মায়া জাখয়ম; লমবাভফ াঈভয যা. ছয় দভযয যাভথ খযলদ েঠন ক্ভয লযভি 

খেভয়খছভরন।[25] 

িখরপায ফাাআয়াি শুদ্ধ য়ায জনয খক্ ভুরভানভদয ঐক্ভিয  াঅিখযক্ ্তুষখষ্ট 

িথ? 

এাআ প্রভশ্নয াঈিভয াঅভযা ফরফ, িখরপায ফাাআয়াি শুদ্ধ য়ায জনয ক্ভরয ঐক্ভিয িথ নয়। াঅখর যা.-লক্ িায ভভয় 

ক্র ভুরভান ফাাআয়াি লদয়খন। এভনখক্ াভনক্ প্রফীণ াাখফ িাভক্ ফাাআয়াি লদনখন। এিদ ভে খনাঃভন্দভ খিখন 

াঅল্লায যাুর ملسو هيلع هللا ىلص-এয িিুর্থ িখরপা খছভরন। াআভাভ জুয়াাআখন য. াঅর-খেয়াখ গ্রভে লরভিন : 

 .مما نقطع بو أن اإلْجاع ليس شرطا ِف عقد اإلمامة ِبإلْجاع

লম ক্র্ািা াঅভযা াক্ািযিায ভে ফরফ িা ভরা, ফথম্যখিিভভ খিরাপা ম্পন্ন য়ায জনয ক্ভরয ঐক্ভিয িথ 

নয়।[26] 

িভফ এিা খঠক্ লম, িখরপায ফাাআয়াি শুদ্ধ য়ায জনয াখধক্াাং ভুখরভভয ঐক্ভিয র্াক্া িথ; মাভি ক্ভয ক্ভরয দ্বাযা 

ভুখরভ াঈম্যায ুদৃঢ় প্রিা  ুাংি প্রখিযক্ষা-খক্ত প্রখিষ্ঠা য়। াআভাভ জুয়াাআখন য. লরভিন : 

 .اتفاق العلماء قاطبة على أن رجال من أىل اْلل والعقد لو استخلى مبن يصلح لإلمامة وعقد لو البيعة ُل تثبت اإلمامةالشوكة َل بد من رعايتها، ومما يؤكد ذلك 

খক্তয প্রখি রক্ষ ক্যায লক্াভনা খফক্ল্প লনাআ। এ খফলয়খিভক্ াঅয ুদৃঢ় ক্ভয ক্র াঅখরভভয ঐক্ভিয। ক্াযণ, িাযা 

ঐক্ভিয লালণ ক্ভযভছন, াঅরুর াখল্ল য়ার াঅক্ভদয ািবুথক্ত লক্াভনা ফযখক্ত মখদ খিরাপায লমােয লক্াভনা ফযখক্তভক্ 

এক্াভি খনভয় িাভক্ ফাাআয়াি প্রদান ক্ভয, িাভর িায জনয খিরাপা াফযস্ত ভফ না।[27] 

খিরাপা ম্পন্ন য়ায জনয ভুরভানভদয াঅিখযক্ ্তুষখষ্ট র্াক্া িথ। ক্াযণ, িখরপাভক্ খনফথািন ক্ভযভছ ভুরভানযাাআ। 

ুিযাাং এিা ভূরি িায ভাভঝ  ভুরভানভদয ভাভঝ াযস্পখযক্ িুখক্ত। াঅয াযস্পখযক্ িুখক্ত ম্পন্ন য় াঅিখযক্ ্তুষখষ্টয 

ভে; ফাধযিা  লজাভযয ভে নয়। 

ْت، فَ َغِضَب ُعَمُر، ُثَّ قَاَل: ِإِنّ ِإْن قَاَل: ََي َأِمرَي املُْؤِمِننَي، َىْل َلَك ِف ُفاَلٍن؟ يَ ُقوُل: َلْو َقْد َماَت ُعَمُر َلَقْد َِبيَ ْعُت ُفاَلًًن، فَ وَ  َعُة َأِب َبْكٍر ِإَلَّ فَ ْلَتًة فَ َتمَّ اَّللَِّ َما َكاَنْت بَ ي ْ
رُُىْم َىُؤََلِء الَِّذيَن يُرِيُدوَن َأْن يَ ْغِصُبوُىْم أُُموَرىُ  ُ َلَقاِئٌم الَعِشيََّة ِف النَّاِس، َفُمَحذِّ ُجاًل َعْن َغرْيِ َمُشورٍَة ِمَن املُْسِلِمنَي َفالَ يُ َباَيُع ُىَو َوَلَ الَِّذي َِبيَ َعُو، َمْن َِبَيَع رَ … مْ َشاَء اَّللَّ

 تَِغرًَّة َأْن يُ ْقَتالَ 
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াঅফদুয যভান খপভয এভ ফরভরন, মখদ াঅখন াআ লরাক্খিভক্ লদিভিন, লম লরাক্খি াঅজ াঅখভরুর ভুখভখনভনয ক্াভছ 

এভখছর এফাং ফভরখছর, ল াঅখভরুর ভুখভখনন, াভুক্ ফযখক্তয ফযাাভয াঅনায খক্ছু ক্যায াঅভছ খক্, লম লরাক্খি ফভর র্াভক্ 

লম, মখদ াঈভায ভাযা মান িাভর াফযাআ াভুভক্য াভি ফাাআয়াি ক্যফ। াঅল্লায ক্ভ, াঅফু ফক্ভযয ফাাআয়াি াঅক্খস্ভক্ 

ফযাায-াআ খছর। পভর িা ভয় মায়। এ ক্র্া শুভন খিখন বীলণবাভফ যাোখিি ভরন। িাযয ফরভরন, াআনাাঅল্লা ন্ধযায় 

াঅখভ াফযাআ লরাক্ভদয ভভধয দাাঁডাফ াঅয িাভদযভক্ াআফ লরাক্ লর্ভক্ িক্থ ক্ভয লদভফা, মাযা িাভদয খফলয়াখদ াঅত্মাৎ 

ক্যভি িায়।… লম-লক্াঈ ভুখরভভদয যাভথ ছাডা লক্াভনা লরাভক্য াভি ফাাআাঅি ক্যভফ, িায ানুযণ ক্যা মাভফ না এফাং 

াআ লরাভক্য না, লম িায ানুযণ ক্যভফ। লক্ননা, াঈবভয়যাআ িযায খক্ায ফায াঅাংক্া যভয়ভছ।[28] 

াঈভয যা. ফভরন : 

َعَة َلوُ   َمْن َِبَيَع َأِمرَي أُُموِر اْلُمْسِلِمنَي ِمْن َغرْيِ َمُشورٍَة َفاَل بَ ي ْ

লম ফযখক্ত লক্াভনা যাভথ ছাডা ভুরভানভদয াখফথক্ দায়-দাখয়ভত্বয ফাাআয়াি প্রদান ক্যভফ, িায ফাাআয়াি ভফ না।[29] 

াখপজ াআফনু াজায য. ফভরন, ‘ঘিনাখিয লপ্রক্ষাি লর্ভক্ প্রখিবাি য় লম, াঈভয যা.-এয াঅখি াআ ফযখক্তয য খছর, 

লম ভুরভানভদয যাভথ ছাডাাআ লক্াভনা ফযখক্তভক্ ফাাআয়াি খদভি লিভয়ভছ।’[30] 

ুিযাাং এ ক্র্া স্পষ্ট ভরা লম, িখরপা মখদ খনফথাখিি য় িাভর িায খনফথািন ভি ভফ ভুরভানভদয ঐক্ভিয  ্তুষখষ্টয 

খবখিভি। খক্্তুষ ভয াঅভযা লদভিখছ, িখরপা খনফথািভনয এক্ভাত্র দ্ধখি এিা নয়; ফযাং খিখন ূফথফিথী িখরপায ভভনানয়ভনয 

দ্বাযা খনধথাখযি ভি াভযন।[31] লমভন, খ াখদভ এভভছ : 

ُهَما، ُ َعن ْ ؟ قَاَل:  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ ُِ ٌر ِمِنِّ أَُبو َبْكٍر، َوِإْن أَتْ ُرْك فَ َقْد تَ َرَك َمْن ُىَو »قَاَل: ِقيَل ِلُعَمَر َأَلَ َتْسَتْخِل َِ َمْن ُىَو َخي ْ ِْ فَ َقِد اْسَتْخَل ِإْن َأْسَتْخِل
، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ٌر ِمِنِّ ُلَها َحيًّا َوَلَ َميًِّتا»َل: فَأَثْ نَ ْوا َعَلْيِو فَ َقا« َخي ْ ، َلَ َأََتَمَّ َها َكَفافًا، َلَ ِل َوَلَ َعَليَّ  «رَاِغٌب رَاِىٌب، َوِدْدُت َأِنّ ََنَْوُت ِمن ْ

াঅফদুল্লা াআফনু াঈভয যা. ভি ফখণথি। খিখন ফভরন, াঈভায যা.-লক্ ফরা ভরা, াঅখন খক্ (াঅনায যফিথী) িখরপা 

ভভনানীি ক্ভয মাভফন না? খিখন ফরভরন, মখদ াঅখভ িখরপা ভভনানীি ক্খয, িাভর াঅভায লিভয় খমখন লেষ্ঠ খছভরন—ার্থাৎ 

াঅফু ফক্য—খিখন িখরপা ভভনানীি ক্ভয খেভয়খছভরন । াঅয মখদ ভভনানীি না ক্খয, িাভর াঅভায লিভয় খমখন লেষ্ঠ 

খছভরন—ার্থাৎ যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص—খিখন িখরপা ভভনানীি ক্ভয মানখন। এভি লরাভক্যা িাাঁয প্রাংা ক্যর। িাযয খিখন 

ফরভরন, লক্াঈ এ ফযাাভয াঅক্াঙ্ক্ষী াঅয লক্াঈ বীি। াঅয াঅখভ ছন্দ ক্খয, াঅখভ লমন এ লর্ভক্ ভুখক্ত াাআ ভাভন ভান—

না ুযস্কায না াখস্ত। াঅখভ জীফোয়  ভৃিুযয ভয এয দাখয়ত্ব ফন ক্যভি াযফ না।[32] 

িখরপা মখদ ূফথফিথী িখরপা ক্িৃথক্ ভভনানীি ভয় র্াভক্ন িাভর লভক্ষভত্র ভুরভানভদয ঐক্ভিয  ্তুষখষ্ট র্াক্া িথ। 

াআভাভ াঅফু াআয়ারা য. লরভিন : 
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 .اإلمامة َل تنعقد للمعهود إليو بنفس العهد، وإمنا تنعقد بعهد املسلمني

লক্ফর দাখয়ত্ব প্রদাভনয দ্বাযাাআ দাখয়ত্বপ্রাপ্ত ফযখক্তয জনয খিরাপা ম্পন্ন ভফ না; ফযাং িা ম্পন্ন ভফ ভুরভানভদয ভর্য 

দ্বাযা।[33] 

াআভাভ াআফনু িাাআখভয়া য. লরভিন : 

 .اوكذلك عمر ملا عهد إليو أبو بكر، إمنا صار إماما ملا ِبيعوه وأطاعوه. ولو قدر أهنم ُل ينفذوا عهد أِب بكر وُل يبايعوه ُل يصر إمام

াঅফু ফক্য যা. মিন াঈভয যা.-এয াঈভেভ দাখয়ত্ব নযস্ত ক্যভরন, এযয খিখন িিনাআ িখরপা খভভফ খনধথাখযি ভয়ভছন 

মিন ভুরভানযা িাভক্ ফাাআয়াি খদভয়ভছ এফাং িায াঅনুেিয লভভন খনভয়ভছ। মখদ এভন ভিা লম, ভুরভানযা াঅফু ফক্য 

যা.-এয ভভনানয়ন ক্ামথক্য না ক্যভিন এফাং িাভক্ ফাাআয়াি না খদভিন, িাভর খিখন িখরপা ভি াযভিন না।[34] 

খিখন াঅয লরভিন : 

 .يصر إماما ِبختيار بعضهم، بل مببايعة الناس لوعثمان ُل 

খক্ছু ভানুভলয খনফথািভনয দ্বাযাাআ াঈভান যা. িখরপা ভয় মানখন; ফযাং খিখন ভুখরভ জনাধাযভণয ফাাআয়াভিয দ্বাযা িখরপা 

ভয়ভছন।[35] 

প্রেি াঈভল্লিয, লক্াভনা ফযখক্ত মিন ভুরভানভদয য লজায িাখিভয় ক্ষভিা দির ক্ভয লনয়, খপিনা এডাভনায স্বাভর্থ 

িাভক্ িখরপা খভভফ লভভন লনয়া য়।[36] িভফ এিা িখরপা খনধথাযভণয লক্াভনা াঅদথ দ্ধখি নয় এফাং িা নফখফ ধাযায 

খিরাপা নয়। এিাভন াঅভাভদয াঅভরািনা নফখফ ধাযায খিরাপা ির্া খিরাপাভি যাভদা ম্পভক্থ; লজাযূফথক্ দিরকৃ্ি 

লস্বোিাযূণথ খিরাপা ম্পভক্থ নয়। 

াঅরুর াখল্ল য়ার াঅক্দ ক্াযা? 

াঅরুর াখল্ল য়ার াঅক্দ ভে াঅখরভ-াঈরাভা, ভমথাদাফান  ম্মাি ফযখক্তফেথ, খফখবন্ন ফাখনীয প্রধানেণ, ভাভজয লনিােণ 

এফাং ফড ফযফায়ীেণ।[37] নাযী, িুখক্তফদ্ধ ক্াখপয  দাযা মিাআ ভৎ গুভণয াখধক্াযী লাক্ না লক্ন, িাযা ক্িভনা 

াঅরুর াখল্ল য়ার াঅক্ভদয ািবুথক্ত ভফ না। যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয ম্যাখনিা স্ত্রীেণ, াঅখয়া যা.-এয ভভিা খফদগ্ধ পখক্ 

 পাখিভা যা.-এয ভভিা জান্নাভিয দথায নাযীয ভে াাখফেণ িখরপা খনফথািণ খফলভয় যাভথ ক্ভযনখন। িাভদযভক্ শুযা 

ফা াঅরুর াখল্ল য়ার াঅক্ভদয ািবুথক্ত ক্ভযনখন। ার্ি িাভদয ভমথাদ, খফভলি াঅখয়া  পাখিভা যা.-এয ূণথােিা 

াখদ দ্বাযা স্বীকৃ্ি। 

াঅরুর াখল্ল য়ার াঅক্দ মাযা ভফন, িাভদয লক্ষভত্র খফভফিয িথ ভরা : 
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এক্জন ফযখক্তয াক্ষয েৃীি য়ায জনয িায ভভধয লমফ বফখষ্টয  গুণ র্াক্া াখযামথ—লমভন, নযায়যায়ণিা প্রবৃখি—

াঅরুর াখল্ল য়ার াঅক্ভদয প্রখিখি দভযয ভভধযাআ িা র্াক্া াখযামথ। 

এাআ খযভাণ জ্ঞান র্াক্া াখযামথ, মায দ্বাযা খিরাপায জনয ফথাখধক্ াঈমুক্ত ফযখক্ত খনধথাযণ ক্যভি াভযন। 

মর্ামর্ খদ্ধাি গ্রভণয লমােযিা  মথাপ্ত খক্ভাি ির্া প্রজ্ঞা, ভিিনিা  খফিক্ষণিা র্াক্া াখযামথ। 

াঅস্থাফান  খনবথযভমােয য়া জরুখয, মাভদয খদ্ধাভিয ভে ুভযা জাখি ভজাআ ঐক্ভিয প্রদথন ক্ভয এফাং মাভদয 

খনফথািন ক্ভর খনখদ্বথধায় গ্রণ ক্ভয লনয়।  

াঅরুর াখল্ল য়ার াঅক্ভদয খনখদথষ্ট াংিযা লনাআ। প্রভয়াজন  ফাস্তফিা ানুাভয িায াংিযা খফখবন্ন ভি াভয। াঅরুর 

াখল্ল য়ার াঅক্দ লমভিু ভাভজয ফ লেখণয ভানুভলয প্রখিখনখধত্ব ক্ভয, িাাআ িাভদয রুখিীর, ম্মাি  াখবজাি ফ 

লোত্র  লোষ্ঠী লর্ভক্ খনধথাযণ ক্যা য়; মাভি ক্ভয িাভদয ফথম্যি খদ্ধাি গ্রণ ক্যভি জাখিয লক্াভনা খদ্বধা না র্াভক্। 

ফাাআয়াভিয ফাক্যভারা খছর াধাযণি এযক্ভ : 

َماَمة على كتاب هللا َوسنة َرُسولو ]صلى هللا َعَلْيِو َوسلم  ]ِبيعناك راضني على ِإقَاَمة اْلعْدل َواْلِقَيام بفروض اإْلِ

াঅভযা ্তুষষ্টখিভি াঅনায াভি ফাাআয়াি ক্যখছ এয য লম, াঅখন কু্যাঅন  যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয ুন্না লভািাভফক্ 

খিরাপায দাখয়ত্বভূ ারন ক্যভফন এফাং াআনাপ প্রখিষ্ঠা ক্যভফন।[38] 

 

খফখষ্ট াআভাযা 

 

খফভল াআভাযা দ্বাযা াঈভেয ভরা দীভনয াাভময প্রখিখষ্ঠি াআরাখভ জাভাাঅিভূভয াআভাযা। দীভনয াাময, ৎক্াভজয 

াঅভদ  াৎক্াজ লর্ভক্ খনভলভধয ফযাাভয ভুরভানযা ঐক্যফদ্ধ র্াক্া ৎক্ভথ  িাক্য়ায ফযাাভয াযস্পখযক্ 

ভমাখেিায ািবুথক্ত। াঅল্লা িাাঅরা ফভরন : 

ُثِْ َواْلُعْدَوانِ  ْقَوى َوََل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالت َّ

লিাভযা ৎক্াজ  িাক্য়ায ফযাাভয যস্পয যস্পযভক্ ভমাখেিা ক্ভযা এফাং ভন্দক্ভথ  ীভারঙ্ঘভনয ফযাাভয লক্াঈ 

ক্াাঈভক্ ভমাখেিা ক্ভযা না।[39] 

খিখন াঅয ফভরন : 
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يًعا َوََل تَ َفرَُّقوا  َواْعَتِصُموا ِبَْبِل اَّللَِّ ْجَِ

লিাভযা ক্ভর খভভর াঅল্লায যজু্জভক্ াঅাঁক্ভড ধভযা এফাং খফখক্ষপ্ত ভয়া না।[40] 

يَن َوََل تَ تَ َفرَُّقوا ِفيوِ   َأِقيُموا الدِّ

লিাভযা দীন প্রখিষ্ঠা ক্ভযা এফাং এভক্ষভত্র খফবক্ত ভয়া না।[41] 

ুিযাাং দীন প্রখিখষ্ঠি ভফ ভুরভানভদয ঐক্যফদ্ধ খক্ত দ্বাযা। িভফ দীন প্রখিখষ্ঠি য়ায ো ক্ী ভফ? াাআিুর াআরাভ 

াআভাভ াআফনু িাাআখভয়া য. ফভরন : 

يُن إَلَّ ِِبْلِكَتاِب َواْلِميَزاِن وَ  نْ َزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَ ُقوَم اْْلَِديِد. ِكَتاٌب يَ ْهِدي بِِو َوَحِديٌد يَ ْنُصُرُه َكَما قَاَل تَ َعاََل: }َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِِبْلَبيَِّناِت َوأَ َوَلْن يَ ُقوَم الدِّ
يُن. َواْلِميَزاُن بِِو تَ ُقوُم اْْلُُقوُق ِف اْلُعُقوِد اْلَمالِيَّ النَّاُس ِِبْلِقْسِط َوأَنْ َزْلَنا اْْلَِديَد ِفيِو َبٌَْس َشِديٌد َوَمَنافِ  ِة والقبوض. َواْْلَِديُد بِِو تَ ُقوُم ُع لِلنَّاِس{ فَاْلِكَتاُب بِِو يَ ُقوُم اْلِعْلُم َوالدِّ

 .اْْلُُدوُد َعَلى اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقنيَ 

দীন প্রখিখষ্ঠি ভফ শুধু খক্িাফ, িুরাদণ্ড এফাং লরাায দ্বাযা। র্প্রদথনক্াযী খক্িাফ এফাং াামযক্াযী লরাায দ্বাযা প্রখিখষ্ঠি 

ভফ াআরাভ। াঅল্লা িাাঅরা ফভরন, ‘ফস্তুি াঅখভ াঅভায যাুরেণভক্ ুস্পষ্ট খনদথনাফখর াখঠভয়খছ এফাং িাভদয ভে 

াফিীণথ ক্ভযখছ খক্িাফ  িুরাদণ্ড, মাভি ভানুল নযাভয়য য প্রখিখষ্ঠি র্াভক্ এফাং াফিীণথ ক্ভযখছ লরাা, মায লবিয 

যভয়ভছ প্রিণ্ড যণখক্ত এফাং ভানুভলয জনয ফহুখফধ ক্রযাণ।’[42] খক্িাভফয দ্বাযা প্রখিখষ্ঠি ভফ জ্ঞান  দীন। িুরাদভণ্ডয দ্বাযা 

প্রখিখষ্ঠি ভফ াঅখর্থক্ লরনভদন  ক্যায়িক্যভণয ক্ভূ। াঅয লরাায দ্বাযা ক্াখপয  ভুনাখপক্ভদয য দণ্ড প্রভয়াে 

ভফ।[43] 

াঅয়াভি িুরাদণ্ড ফভর লফাঝাভনা ভয়ভছ এভন ফস্তুভক্, মা দ্বাযা লক্াভনা খজখন ভাা য়। িা াফিীণথ ক্যায ার্থ, াঅল্লা 

িাাঅরা িা ৃখষ্ট ক্ভযভছন এফাং খিখন িা দ্বাযা নযায়ানুে খযভা  াআনাপ প্রখিষ্ঠায হুকু্ভ খদভয়ভছন। াঅল্লা িাাঅরা িাাঁয 

নখফেণ  িাাঁয খক্িাভফয াভর্ িুরাদভণ্ডয াঈভল্লি দ্বাযা াআখেি ক্ভযভছন, ভানুভলয াঈখিি িায জীফভনয প্রখিখি লক্ষভত্র 

বাযাভয  খযখভখি যক্ষা ক্যা। লাআ বাযাভয  খযখভখিয খক্ষাাআ নখফ-যাুরেভণয ক্াভছ  াঅভাখন খক্িাফভূভ 

ায়া মায়। 

াঅয াঅয়াভি খফভলবাভফ লরাায ক্র্া াঈভল্লি ক্যা ভয়ভছ। লরাা এভনাআ এক্ ধািু, ফ খভল্পাআ মায দযক্ায ভড। 

ক্াভজাআ এয ৃখষ্ট াঅল্লা িাাঅরায এক্খি ফড লনয়াভি। নখফেণ, াঅভাখন খক্িাফ  িুরাদভণ্ডয য লরাায াঈভল্লি দ্বাযা 

াআাযা ক্যা ভয়ভছ লম, ভানফভাভজয াংস্কায-াংভাধভনয প্রকৃ্ি াঈায় নখফেভণয জীফনাদথ  িাভদয াঅনীি খক্িাফ। এয 

মর্ামর্ ানুযণ দ্বাযাাআ দুখনয়ায় াআনাপ প্রখিষ্ঠা ভি াভয। খক্্তুষ জেভি াখক্ত ক্ভ লনাআ, মা এফ খক্ষা দ্বাযা ভাজ-

াংস্কাভযয ভর্ ফাধা ৃখষ্ট ক্ভয, ভাভজ াআনাপ প্রখিষ্ঠাভক্ ফযাি ক্ভয এফাং ফথত্র ানযায়-ানািায  দুষ্কভভথয খফস্তায ঘখিভয় 

ভাজভদভক্ ক্রুখলি ক্ভয। লাআ ফ াখক্তয খভযাভেভদয জনয াঅল্লা িাাঅরা লরাা ৃখষ্ট ক্ভযভছন। িা দ্বাযা খফখবন্ন 

যক্ভভয ভযাস্ত্র বিখয য় এফাং খযভভল িা খজাভদ ফযফায ক্যা মায়। 



 

 
11 

ইমারাহ ও খিলাপাহ : খরখিখি, খফধান ও ার্থক্য 

11 

লমভিু খযয়া প্রখিষ্ঠা ক্যা  াআরাখভ খিরাপা ুনরুদ্ধায ক্যা ভুখরভ াঈম্যায য াখযামথ, াঅয ভুরভানভদয 

ঐক্যফদ্ধ খক্ত ছাডা ফাযি িা ম্ভফ নয়, এ জনয এাআ ভান রক্ষযভক্ াভভন লযভি াঈম্যায জাভাাঅিফদ্ধ য়া এক্াি 

প্রভয়াজন। াঅয এ ক্র্া স্পষ্ট লম, াআভাযা ছাডা লক্াভনা জাভাাঅি য় না। ক্াযণ, লক্ন্দ্রীয় লনিৃত্ব না র্াক্ভর লক্াভনাবাভফাআ 

বাযাভয  ৃঙ্খরা যক্ষা ক্যা মায় না। জাভাাঅভিয ভভধযাআ খযয়া ফাস্তফায়ন ক্যা মায় না। াঅখভরুর ভুখভখনন াঈভয যা. 

ফভরন : 

َدُه قَ ْوُمُو َعَلى َغرْيِ ِفْقٍو ، َكاَن  َدُه قَ ْوُمُو َعَلى اْلِفْقِو ، َكاَن َحَياًة َلُو َوَُهُْم ، َوَمنْ ِإنَُّو ََل ِإْساَلَم ِإَلَّ ِبََماَعٍة ، َوََل َْجَاَعَة ِإَلَّ ِبَِِمارٍَة ، َوََل ِإَمارََة ِإَلَّ ِبطَاَعٍة ، َفَمْن َسوَّ  َسوَّ
 َىاَلًكا َلُو َوَُهُمْ 

জাভাাঅি ছাডা লক্াভনা াআরাভ য় না। াআভাযা ছাডা লক্াভনা জাভাাঅি য় না। াঅয াঅনুেিয ছাডা লক্াভনা াআভাযা য় 

না। ম্প্রদায় মাভক্ খপক্ভয খবখিভি লনিা ফানায়, ল িায খনভজয জনয  ম্প্রদাভয়য লরাক্ভদয জনয প্রাভণয ঞ্জীফনী 

য়। াঅয মাভক্ িায ম্প্রদায় খপক্ ছাডা ানয খক্ছুয খবখিভি লনিা ফানায়, ল িায খনভজয জনয  িাভদয ফায জনয 

ধ্বাংভয ক্াযণ য়।[44] 

াআভাভ াআফনু িাাআখভয়া য. ফভরন : 

َ تَ َعاََل َأْوَجَب اْْلَْمَر ِِبْلَمْعُروِف  ِة َوِإَمارٍَة. وََكَذِلَك َسائُِر َما َأْوَجَبُو ِمْن اْلِْهَ َوِْلَنَّ اَّللَّ ْهَي َعْن اْلُمْنَكِر َوََل يَِتمُّ َذِلَك إَلَّ بُِقوَّ اِد َواْلَعْدِل َوِإقَاَمِة اْلَْجِّ َواْْلَُمِع َواْْلَْعَياِد َوالن َّ
ْلطَاَن ِظلُّ اَّللَِّ ِف اْْلَْرِض{. َويُ َقاُل }ِستُّوَن َسَنًة ِمنْ َوَنْصِر اْلَمْظُلوِم. َوِإقَاَمِة اْْلُُدوِد ََل تَِتمُّ إَلَّ ِبِ  َمارَِة؛ َوُِهََذا ُرِوَي: }َأنَّ السُّ ِة َواإْلِ َلٍة َواِحَدٍة  ْلُقوَّ إَماٍم َجائٍِر َأْصَلُح ِمْن لَي ْ

ُ َذِلكَ   .ِباَل ُسْلطَاٍن{ . َوالتَّْجرِبَُة تُ َبنيِّ

লমভিু াঅল্লা িাাঅরা ৎক্াভজয াঅভদ  াৎক্াজ লর্ভক্ খনভলধ াখযামথ ক্ভয খদভয়ভছন, াঅয (যােীয়) খক্ত  

াআভাযা ছাডা িা খযূণথ য় না। এক্াআবাভফ াঅল্লা াঅয লমফ খফলয় াখযামথ ক্ভযভছন—লমভন : খজাদ, 

নযায়যায়ণিা, জ জুভাঅ  াইদ ক্াভয়ভ ক্যা, ভাজরুভভয াাময ক্যা এফাং দণ্ডখফখধ প্রভয়াে ক্যা—এয লক্াভনাখিাআ প্রিা 

 াআভাযা ছাডা ূণথিা ায় না। এ জনযাআ ফখণথি ভয়ভছ, াক্ ৃখর্ফীভি াঅল্লায ছায়াস্বরূ। ক্খর্ি াঅভছ, াক্ ছাডা 

মাখি এক্ যাি াভক্ষা জাখরভ াভক্য ভে ৬০ ফছয মান ক্যা াখধক্ াঈমুক্ত। াখবজ্ঞিা এ খফলয়খি াঅয ুস্পষ্ট 

ক্ভয লিাভর।[45] 

খিখন াঅয ফভরন :  

ُ ” رَْأُس اْلِْْزِب ” َوَأمَّا  بِِو َوَرُسوُلُو ِمْن َغرْيِ ِزََيَدٍة َوََل نُ ْقَصاٍن فَ ُهْم ُمْؤِمُنوَن َُهُْم َما َُهُْم فَِإنَُّو رَْأُس الطَّائَِفِة الَِِّت تَ َتَحزَُّب َأْي َتِصرُي ِحْزًِب فَِإْن َكانُوا ُُمَْتِمِعنَي َعَلى َما َأَمَر اَّللَّ
َعصُِّب ِلَمْن َدَخَل ِف ِحْزِهِْم ِبِ َوَعلَ  ْن َُلْ َيْدُخْل ِف ِحْزِهِْم َسَواٌء َكاَن َعَلى اْْلَقِّ ْيِهْم َما َعَلْيِهْم. َوِإْن َكانُوا َقْد زَاُدوا ِف َذِلَك َونَ َقُصوا ِمْثَل الت َّ ْعَراِض َعمَّ ْْلَقِّ َواْلَباِطِل َواإْلِ

َ َوَرُسوَلُو َأَمَرا ِِبْْلََماَعِة واَلئتالف َونَ َهَيا عَ َواْلَباِطِل فَ َهَذا ِمْن الت َّ  ُ تَ َعاََل َوَرُسولُُو فَِإنَّ اَّللَّ ْقَوى َفرُِّق الَِّذي َذمَُّو اَّللَّ َعاُوِن َعَلى اْلِبِّ َوالت َّ ْفرَِقِة َواَِلْخِتاَلِف َوأََمَرا ِِبلت َّ ْن الت َّ
ُثِْ  َعاُوِن َعَلى اإْلِ  .َواْلُعْدَوانِ  َونَ َهَيا َعْن الت َّ
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ভুখভনযা লম দভর াঅফদ্ধ ভফ, লাআ দভরয এক্জন প্রধান র্াক্ভফন। মখদ িাযা লক্াভনা হ্রা-ফৃখদ্ধ ছাডা াঅল্লা  িাাঁয যাুর 

মা খক্ছুয াঅভদ ক্ভযভছন িায খবখিভি দরফদ্ধ য়, িাভর িাযা ভুখভন। ভুখভনভদয জনয মা খক্ছু প্রভমাজয, িাভদয জনয 

িায ফখক্ছু প্রভমাজয। ভুখভনভদয য মা খক্ছু াফধাখযি, িাভদয য িায ফখক্ছু াফধাখযি। িভফ মখদ িাযা হ্রা-

ফৃখদ্ধ ক্ভয—লমভন, িাভদয দভর মাযা ািবুথক্ত ভফ, ক্  ফাখির ফ ফযাাভয িাভদয প্রখি াম্প্রদাখয়ক্িা রারন ক্ভয াঅয 

মাযা িাভদয দভর ািবুথক্ত ভফ না, িাযা ভক্য য র্াক্ ফা ফাখিভরয য, িাভদযভক্ াঈভক্ষা ক্ভয—িাভর এিা লাআ 

খফবখক্ত ফভর খফভফখিি ভফ, মায খনন্দা ক্ভযভছন াঅল্লা  িাাঁয যাুর ملسو هيلع هللا ىلص। ক্াযণ, াঅল্লা  িাাঁয যাুর ملسو هيلع هللا ىلص 

জাভাাঅি  ম্প্রীখিয াঅভদ ক্ভযভছন। খফবখক্ত  ভিখফভযাধ লর্ভক্ খনভলধ ক্ভযভছন। াঅল্লা  িাাঁয যাুর ملسو هيلع هللا ىلص 

ৎক্াজ  িাক্য়ায ফযাাভয যস্পয যস্পভযয ভমােী ভি খনভদথ খদভয়ভছন। াঅয াৎক্াজ  ীভারঙ্ঘভনয 

ফযাাভয লক্াঈ ক্ায ভমাখেিা ক্যভি খনভলধ ক্ভযভছন।[46] 

মিন ৃখর্ফীভি াআরাখভ খিরাপা প্রখিখষ্ঠি র্াক্ভফ, িিন াআরাভভয াাভময প্রখিখষ্ঠি দীখন জাভাাঅিভূভয াঅখভয লিা 

াধাযণবাভফ িখরপাাআ খনধথাযণ ক্ভয লদভফন। খক্্তুষ মিন াআরাখভ খিরাপা র্াক্ভফ না খক্াংফা লক্াভনা াাযেিায ক্াযভণ 

িখরপায ভে যাভথ ক্ভয িায খদ্ধাি জানা ম্ভফ ভফ না, িিন ভুরভানভদয য ক্িথফয ভফ াযস্পখযক্ যাভথ  

ঐক্ভভিযয খবখিভি লক্াভনা এক্জনভক্ াঅখভয খভভফ লভভন লনয়া।  

িখরপায ানুখস্থখিভি লম খজাদ  ানযানয দীখন জাভাাঅি খযিারনা ক্যায জনয ভুখভনযা খনভজভদয ক্ষ লর্ভক্াআ াঅখভয 

খনধথাযণ ক্ভয খনভি াযভফ, এয ফভি প্রকৃ্ষ্ট াঈদাযণ ভরা ভুিা মুভদ্ধয ঘিনা। 

ُ َعْنُو، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّ  َأَخَذ الرَّايََة زَْيٌد فَُأِصيَب، ُثَّ َأَخَذ »َم نَ َعى زَْيًدا، َوَجْعَفًرا، َواْبَن َرَواَحَة لِلنَّاِس قَ ْبَل َأْن َيَْتِيَ ُهْم َخبَ ُرُىْم، فَ َقاَل: َعْن أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
َناُه َتْذرِفَاِن: « َجْعَفٌر فَُأِصيَب، ُثَّ َأَخَذ اْبُن َرَواَحَة فَُأِصيبَ  ُ َعَلْيِهمْ  َحَّتَّ َأَخذَ »َوَعي ْ ، َحَّتَّ فَ َتَح اَّللَّ ٌِ ِمْن ُسُيوِف اَّللَِّ  «الرَّايََة َسْي

াঅনা যা. লর্ভক্ ফখণথি। নখফ ملسو هيلع هللا ىلص-এয খনক্ি (ভুিায) মুদ্ধভক্ষত্র লর্ভক্ িফয এভ লৌঁছায ূভফথাআ খিখন াঈখস্থি 

ভুরভানভদযভক্ মায়দ, জাপয  াআফনু যায়াা যা.-এয াাদভিয ক্র্া জাখনভয় খদভয়খছভরন। খিখন ফভরখছভরন, মায়দ যা. 

িাক্া াভি াগ্রয ভর িাাঁভক্ খদ ক্যা য়। িিন জাপয যা. িাক্া াভি াগ্রয ভরা, িাভক্ খদ ক্ভয লপরা 

য়। িাযয াআফনু যায়াা যা. িাক্া াভি খনর। এফায িাভক্ খদ ক্ভয লদয়া র। এ ভভয় িায দু-লিাি লর্ভক্ 

াশ্রুধাযা প্রফাখি খের। (িাযয খিখন ফরভরন,) াফভভল াাআপুল্লাভদয ভভধয এক্ াাআপুল্লা (াঅল্লায িযফাখয) াভি 

িাক্া ধাযণ ক্ভযভছ। পরি াঅল্লা িাভদয য (াঅভাভদয) খফজয় দান ক্ভযভছন।[47] 

াঅল্লা িাাঅরা লাআ মুভদ্ধ ভুরভানভদযভক্ ‘াাআপুল্লা’ াঈাখধপ্রাপ্ত ভান লনাখি িাখরদ াআফনুর য়াখরদ যা.-এয াভি 

ভুরভানভদয খফজয় দান ক্ভযখছভরন। খক্্তুষ িাভক্ যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص াঅখভয খভভফ ভভনানীি ক্ভয াঠানখন। খিখন ফথভভাি 

খিনজনভক্ াঅখভয ফাখনভয় াখঠভয়খছভরন। িাভদয ফায াাদাভিয য ভুরভানযা াখফি াআফনু াঅক্যাভ যা.-এয াঅহ্বাভন 

খনভজযা যাভথিভভ িাখরদ াআফনুর য়াখরদ যা.-লক্ খনভজভদয াঅখভয খভভফ ভভনানীি ক্ভয লনন। 
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ْن قُِتَل َجْعَفٌر فَ َعْبُد اَّللَِّ ِإْن قُِتَل زَْيٌد َفَجْعَفٌر، َوإِ   “  َد ْبَن َحارِثََة، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر   رضى هللا عنهما   قَاَل َأمََّر َرُسوُل اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َغْزَوِة ُموتََة زَيْ 
َلى، َوَوَجْدًَن َما ِف َجَسِدِه ِبْضًعا َوِتْسِعنَي ِمْن طَْعَنٍة وَ قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ُكْنُت ِفيِهْم ِف تِْلَك اْلَغْزَوِة فَاْلَتَمْسَنا َجْعَفَر ْبَن َأِب طَاِلٍب، فَ َوَجْدًَنُه ِف اْلقَ   .  ” ْبُن َرَواَحَة    . رَْمَيةٍ ت ْ

াঅফদুল্লা াআফনু াঈভয যা. লর্ভক্ ফখণথি। খিখন ফভরন, ভুিায মুভদ্ধ যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص মায়দ াআফনু াখযা যা.-লক্ লনাখি 

খনমুক্ত ক্ভয ফভরখছভরন, মখদ মায়দ যা. খদ ভয় মায় িাভর জাপয াআফনু াঅফু িাখরফ যা. লনাখি ভফ। মখদ জাপয 

যা.- খদ ভয় মায় িাভর াঅফদুল্লা াআফনু যায়াা যা. লনাখি ভফ। াঅফদুল্লা াআফনু াঈভয যা. ফভরন, াআ মুভদ্ধ 

িাভদয াভর্ াঅখভ খছরাভ। মুদ্ধ লভল াঅভযা জাপয াআফনু াঅফু িাখরফ যা.-লক্ িারা ক্যভর িাভক্ খদেভণয ভভধয 

লরাভ। িিন াঅভযা িায লদভ িযফাখয  ফথায ৯০খিয াখধক্ াঅঘাভিয খিহ্ন লদিভি লভয়খছ।[48] 

াঈখযাঈক্ত াখদভয ফযািযায় াখপজ াআফনু াজায য. পািহুর ফাখয গ্রভে লরভিন : 

 .البغويقال الطحاوي: ىذا اْلصل يؤخذ منو أن على املسلمني أن يقدموا رجالً إذا غاب اإلمام يقوم مقامة إَل أن َيضر .وكذا قال اخلطاِب وعنو 

াআভাভ িাখফ য. ফভরন, এাআ ভূরনীখি লর্ভক্ াঈদ্ঘাখিি য় লম, াআভাভ মিন ানুখস্থি র্াক্ভফন, িিন ভুরভানভদয য 

ানয লক্াভনা ফযখক্তভক্ াগ্রয ক্যা াখযামথ ভফ, লম াআভাভভয স্থরাখবখলক্ত ভফ—মিক্ষণ না াআভাভ াঈখস্থি য়। াআভাভ 

িািাখফ য.- ানুরূ ফভরভছন এফাং িায ূভত্র ফাোখফ য. এাআ ক্র্া ফণথনা ক্ভযভছন। 

খিখন াঅয লরভিন : 

َماِم َأنَّ … ْولُُو َِبُب َمْن َتََمََّر ِف اْْلَْرِب ِمْن َغرْيِ ِإْمَرٍة ِإَذا َخاَف اْلَعُدوَّ َأْي َجاَز َذِلكَ ق َ  َرْت ُمَراَجَعُة اإْلِ قَاَل ابن اْلُمِنرِي يُ ْؤَخُذ ِمْن َحِديِث اْلَباِب َأنَّ َمْن تعني ِلِوََليٍَة َوتَ َعذَّ
ِ َشْرًعا َوَتَُِب طَاَعُتُو ُحْكًما َكَذا قَاَل َوََل ََيَْفى َأنَّ ََمَلَُّو َما ِإَذا ات ََّفَق اْْلَاِضُرونَ اْلِوََليََة تَ ثْ ُبُت ِلَذلِ   َعَلْيوِ  َك اْلُمَعنيَّ

াআভাভ ফুিাখয য. াধযাভয়য খভযানাভ খদভয়ভছন : ‘ত্রুয াঅঙ্কায ক্াযভণ মুভদ্ধ লম ফযখক্ত িখরপায ক্ষ লর্ভক্ াআভাযাহ য 

দাখয়ত্ব ফযখিভযভক্াআ াঅখভয য়।’ ার্থাৎ এিা বফধ।… াআফনু ভুখনয য. ফভরন, াধযাভয়য াখদ লর্ভক্ লম ভাাঅরা েৃীি য় 

িা ভরা, লম ফযখক্ত লনিৃভত্বয জনয খনধথাখযি য় াঅয িায ফযাাভয াআভাভভয ক্াভছ খেভয় খদ্ধাি জানা দুষ্কয য়, খযয়ায 

দৃখষ্টভি লাআ খনধথাখযি ফযখক্তয লনিৃত্ব  ক্িৃথত্ব প্রখিখষ্ঠি ভফ এফাং খফধানেিবাভফ িায াঅনুেিয াখযামথ ভফ। িভফ এ 

ক্র্া ফরায াভক্ষা যাভি না লম, এিা ল লক্ষভত্র প্রভমাজয, মিন িায ফযাাভয াঈখস্থি ফযখক্তফেথ এক্ভি ভফ।[49] 

এয ভক্ষ াঅভযক্খি প্রকৃ্ষ্ট াঈদাযণ ভরা যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص-এয লাআ ফাণী, লমিাভন খিখন ফভরভছন : 

اَعةُ  يُن قَاِئًما، يُ َقاِتُل َعَلْيِو ِعَصابٌَة ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، َحَّتَّ تَ ُقوَم السَّ َرَح َىَذا الدِّ  َلْن يَ ب ْ

এাআ দীন ফথদা প্রখিখষ্ঠি র্াক্ভফ, ভুরভানভদয এক্ দর এয য রডাাআ িাখরভয় মাভফ, মিক্ষণ না খক্য়াভি প্রখিখষ্ঠি 

য়।[50] 
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ِىْم، ََل َيُضرُُّىْم َمْن َخاَلَفُهْم، َحَّتَّ َتَْ ََل تَ َزاُل  اَعُة َوُىْم َعَلى َذِلكَ ِعَصابٌَة ِمْن أُمَِِّت يُ َقاتُِلوَن َعَلى َأْمِر هللِا، قَاِىرِيَن ِلَعُدوِّ  تِيَ ُهُم السَّ

াঅভায াঈম্যায এক্খি দর াঅল্লায াঅভদভয য ফথদা রডাাআ িাখরভয় মাভফ। িাযা িাভদয ত্রুভদয যাবূি ক্যভফ। 

মাযা িাভদয খফভযাখধিা ক্যভফ, িাযা িাভদয লক্াভনা ক্ষখি ক্যভি াযভফ না—মিক্ষণ না খক্য়াভি াঅভ এফাং িাযা লাআ 

াফস্থায় র্াভক্।[51] 

এফ াখদভয াঅভরাভক্ স্পষ্ট প্রখিবাি য় লম, খক্য়াভি মথি খজাদ জাখয র্াক্ভফ। ক্িভনা িা ফন্ধ ভফ না। ার্ি 

খক্য়াভি মথি লম খিরাপা র্াক্ভফ না, এিা াাংিয াখদভয াঅভরাভক্াআ াঅভযা জানভি াখয। যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফভরন : 

ْساَلِم ُعْرَوًة ُعْرَوًة، َفُكلََّما انْ تَ َقَضْت ُعْرَوٌة َتَشبََّث النَّاُس ِِبلَِِّت تَِليَها، وَ  َقَضنَّ ُعَرى اإْلِ َأوَُُّهُنَّ نَ ْقًضا اْْلُْكُم َوآِخُرُىنَّ الصَّاَلةُ لَتُ ن ْ  

‘াফযাআ াআরাভভয ািরগুভরা এভক্ এভক্ লবভে লপরা ভফ। মিন এক্িা াির বােভফ িিন লরাভক্যা এয যফিথী াির 

াঅাঁক্ভড ধভয র্াক্ভফ। ফথপ্রর্ভ লম ািরখি লবভে মাভফ িা ভরা ানক্ষভিা াঅয ফথভলখি ভরা নাভাজ।’[52] 

হুজায়পা যা. ফণথনা ক্ভযন, যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফভরভছন : 

بُ وَّ  هَ َتُكوُن الن ُّ ِة، فَ َتُكوُن َما َشاَء هللاُ َأْن َتُكوَن، ُثَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء هللاُ َأْن ُة ِفيُكْم َما َشاَء هللاُ َأْن َتُكوَن، ُثَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها، ُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَلى ِمن ْ بُ وَّ اِج الن ُّ
يًَّة، فَ َتُكوُن َما َشاَء هللاُ َأْن َتُكوَن، ُثَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء ا َعاضًّا، فَ َيُكوُن َما َشاَء هللاُ َأْن َيُكوَن، ُثَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها، ُثَّ َتُكوُن ُمْلًكا َجبِْ يَ ْرفَ َعَها، ُثَّ َتُكوُن ُمْلكً 

ةٍ َأْن يَ ْرفَ َعَها، ُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفًة َعَلى ِمن ْ   َهاِج نُ بُ وَّ

লিাভাভদয ভভধয নফুয়াি র্াক্ভফ িিখদন মথি মিখদন াঅল্লা িাাআভফন লম, নফুয়াি র্াকু্ক্। এযয মিন খিখন িা 

াঈখঠভয় খনভি িাাআভফন িিন াঈখঠভয় লনভফন। এযয াঅভফ নফুয়াভিয াঅদভর খিরাপা। খিরাপা িিখদন মথি র্াক্ভফ 

মিখদন াঅল্লা িাাআভফন লম, িা র্াকু্ক্। এযয মিন াঅল্লা িা াঈখঠভয় খনভি িাাআভফন িিন াঈখঠভয় লনভফন। এযয াঅভফ 

দাাঁি ক্াভভড র্াক্া যাজত্ব। িা িিখদন মথি র্াক্ভফ মিখদন াঅল্লা িাাআভফন লম, িা র্াকু্ক্। এযয মিন াঅল্লা িা 

াঈখঠভয় খনভি িাাআভফন িিন াঈখঠভয় লনভফন। এযয াঅভফ জফযদখস্তভূরক্ যাজত্ব। িা িিখদন মথি র্াক্ভফ মিখদন াঅল্লা 

িাাআভফন লম, িা র্াকু্ক্। এযয মিন াঅল্লা িা াঈখঠভয় খনভি িাাআভফন িিন াঈখঠভয় লনভফন। িাযয াঅফায প্রখিখষ্ঠি ভফ 

নফুয়াভিয াঅদভর খিরাপা।[53] 

াঅনা যা.-এয ফণথনায় এভভছ, যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফভরভছন : 

ٌة َوَرْْحٌَة، ُثَّ ِخاَلَفٌة َوَرْْحٌَة، ُثَّ   ُمْلٌك َعُضوٌض، ُثَّ َجْبِيٌَّة، ُثَّ َطَواِغيتُ  ِإن ََّها نُ بُ وَّ

খনশ্চয়াআ এিন যভয়ভছ নফুয়াি  যভি। এযয াঅভফ খিরাপা  যভি। িাযয াঅভফ দাাঁি ক্াভভড র্াক্া যাজত্ব। 

এযয াঅভফ জফযদখস্ত। িাযয িাগুিভোষ্ঠী।[54] 

ুিযাাং িখরপা খফদযভান না র্াক্ভর দীভনয াাভময প্রখিখষ্ঠি জাভাাঅিগুভরায াঅখভয খফদযভান র্াক্ভফ। জাভাাঅভিয 

দযযা খনভজযাাআ াযস্পখযক্ যাভথ  ঐক্ভভিযয খবখিভি ক্াাঈভক্ াঅখভয খভভফ ভভনানীি ক্যভফ। িাভদয য লাআ 
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াঅখভভযয াঅনুেিয ক্যা াখযামথ ভফ। িখরপায ানুখস্থখিভি ুভযা দীভনয াভাখজক্ ফ ক্াজক্ভথভক্ খনখিয়  াক্ামথক্য 

লপভর যািায লক্াভনাাআ ুভমাে লনাআ। াঅয াআরাখভ জাভাাঅিগুভরায ক্িথফয ভরা, াযিভক্ষ খনভজযা াাংিয দর-াঈদভর 

খফবক্ত না য়া। ফযাং খযয়া প্রখিষ্ঠা  খিরাপা ুনরুদ্ধাভযয রডাাআভয় ভগ্র খফভশ্বয ভুখরভযা এক্ াআভাযায াধীভন 

এক্ ঝাণ্ডায ছায়ািভর ক্াজ ক্যা।[55] িভফ এক্াি মখদ িা ম্ভফ না য়, িাভর খবন্ন খবন্ন াআভাযায াধীভন রডাাআ িাখরভয় 

মায়া বফধ ভফ। খক্্তুষ এক্ াঞ্চভর এক্াখধক্ খক্িারেী জাভাাঅি না র্াক্াাআ ভীিীন। ানযর্ায় খফখবন্ন ভিখফভযাধভক্ 

লক্ন্দ্র ক্ভয রডাাআ কু্পপাভযয ভে ীভাফদ্ধ না লর্ভক্ াভনক্ ভয় খনভজভদয ভভধয ছখডভয় ভড; মা াআরাভ  ভুখরভ 

াঈম্যায জনয াভনক্ ক্ষখিক্াযক্। 

 

াঅখভরুর ভুখভখনভনয ফাাআয়াি  ানযানয াঅখভযভদয ফাাআয়াভিয ভভধয ার্থক্য 

 

ফথপ্রর্ভ লম খফলয়খি স্ভযণ যািা জরুখয, দীভনয াাভময ক্ভথযি লমভক্াভনা জাভাাঅি ভুরভানভদয এক্ভাত্র জাভাাঅি নয়; 

ফযাং ভুরভানভদয জাভাাঅিভূভয ভধয লর্ভক্ এক্খি জাভাাঅি ভাত্র। মায ক্াযভণ াখদভ ভুরভানভদয জাভাাঅি লর্ভক্ 

ৃর্ক্ য়ায ফযাাভয লমফ াখস্তয হুাঁখয়াখয ফখণথি ভয়ভছ, িা এফ জাভাাঅি লর্ভক্ ৃর্ক্ য়ায ফযাাভয প্রভমাজয নয়। 

লমভন, যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফভরন : 

ًرا َفَماَت، ِإَلَّ  ًئا َيْكَرُىُو فَ ْلَيْصِبْ َعلَْيِو فَِإنَُّو َمْن فَاَرَق اْلََماَعَة ِشب ْ  َماَت ِميَتًة َجاِىِليَّةً  َمْن رََأى ِمْن َأِمريِِه َشي ْ

লম লরাক্ খনজ াঅখভভযয ক্াছ লর্ভক্ াছন্দনীয় খক্ছু লদিভফ, ল লমন িাভি বধমথ ধাযণ ক্ভয। লক্ননা, লম লরাক্ জাভাাঅি 

লর্ভক্ এক্ খফঘি খফখেন্ন ভফ, িায ভৃিুয ভফ াফযাআ জাখখর ভৃিুযয ভভিা।[56] 

াঈখযাঈক্ত াখদখি াঅখভরুর ভুখভখনভনয ফযাাভয প্রভমাজয। াঅয িাভি লম জাখখর ভৃিুযয ক্র্া াঈভল্লখিি ভয়ভছ, এিা াআ 

ফযখক্তয ফযাাভয প্রভমাজয, লম াঅখভরুর ভুখভখনভনয ফাাআয়াি বে ক্ভয ভুরভানভদয জাভাাঅি লর্ভক্ ৃর্ক্ ভয় মায়। 

াঅখভরুর ভুখভখনভনয ফাাআয়াি  ানযানয াঅখভযভদয ফাাআয়াভিয ভভধয লভািা দাভে লম ক্র ার্থক্য যভয়ভছ, িা খনম্নরূ : 

১. াঅখভরুর ভুখভখননভক্ প্রদি ফাাআয়াি ভরা লোিা ভুখরভ াঈম্যা  এক্জন ফযখক্তয ভভধয খিরাপাহ য দাখয়ভত্বয ফযাাভয 

কৃ্ি িুখক্ত। ক্ষািভয ানযানয াঅখভযভক্ প্রদি ফাাআয়াি ভরা লোিা াঈম্যায ক্ষ লর্ভক্ নয়, ফযাং াঈম্যায খনখদথষ্ট াংিযক্ 

খক্ছু ফযখক্তয ক্ষ লর্ভক্ লক্াভনা াঅনুেভিযয ফযাাভয খফভল লক্াভনা ফযখক্তয ভে কৃ্ি িুখক্ত। 
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২. াঅখভরুর ভুখভখনভনয লক্ষভত্র খফভল খক্ছু িথ াঈখস্থখি র্াক্া জরুখয। লমভন, কু্যাাআ ফাংভয য়া ফা াআজখিাভদয 

লমােযিা র্াক্া। ানযানয াঅখভভযয লক্ষভত্র লফ িথ র্াক্া জরুখয নয়। ুিযাাং কু্যাাআী ফা ভুজিাখদ না য়া ভে লক্াঈ 

খফখষ্ট াঅখভয ভি াভয। 

৩. াঅখভরুর ভুখভখননভক্ প্রদি ফাাআয়াি লোিা াঈম্যায ক্রযাভণ ক্াজ ক্যায জনয এফাং াআরাভভয ফথপ্রক্ায খফখধখফধাভনয 

ফাস্তফায়ন খনখশ্চি ক্যায জনয ভয় র্াভক্। মায খযভপ্রখক্ষভি াঈম্যায প্রখিখি দভযয য িায াঅনুেিয ক্যা াখযামথ 

ভয় মায়—মিক্ষণ না িায লর্ভক্ এভন লক্াভনা লদাল প্রক্া ায়, মা িায ফাাআয়ািভক্ যখি ক্ভয লদয়। াযখদভক্ ানযানয 

াঅখভভযয লক্ষভত্র লম খফলভয়য য িাভক্ ফাাআয়াি লদয়া ভফ—লমভন : খজাদ, ৎক্াভজয াঅভদ  াৎক্াজ লর্ভক্ 

খনভলধ, ভাজরুভভয াাময াআিযাখদ—িায য লক্ফর লাআ ক্াভজযাআ দায় ফিথাভফ। লক্ননা, াঅখভরুর ভুখভখনভনয দায়-দাখয়ত্ব 

প্রার্খভক্বাভফাআ খযয়াহ য ক্ষ লর্ভক্ খনধথাখযি। াঅয ানযানয াঅখভযভদয লক্ষভত্র িাভক্ লম খফলভয়য ফাাআয়াি লদয়া ভফ এফাং 

লম ভব্দ ফাাআয়াি লদয়া ভফ, িায য শুধু িায দায়-দাখয়ত্বাআ ফিথায়। 

৪.  াঅখভরুর ভুখভখনভনয ফাাআয়াি ক্র ভুখরভভয য াখযামথ র্াভক্। লক্াঈ িাাআভর িায খনভদথ াভানয ক্যায ফা িায 

খফভক্ষ খফভরা ক্যায ুভমাে র্াভক্ না। যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফভরন : 

َعِة اَْلوَِّل فَاَْلوَِّل، »قَاُلوا: َفَما َتَُْمُرًَن؟ قَاَل: « َوِإنَُّو َلَ َنِبَّ بَ ْعِدي، َوَسَيُكوُن ُخَلَفاُء فَ َيْكثُ ُرونَ َكاَنْت بَ ُنو ِإْسَرائِيَل َتُسوُسُهُم اْلَنِْبَياُء، ُكلََّما َىَلَك َنِبٌّ َخَلَفُو َنِبٌّ، » ُفوا بِبَ ي ْ
ا اْستَ ْرَعاُىمْ  َ َسائُِلُهْم َعمَّ  «َأْعطُوُىْم َحقَُّهْم، فَِإنَّ اَّللَّ

ফখন াআযাাআভরয নখফেণ িাভদয াঈম্যাভক্ ান ক্যভিন। মিন লক্াভনা এক্জন নখফ ভাযা লমভিন, িিন ানয এক্জন নখফ 

িায স্থরাখবখলক্ত ভিন। াঅয াঅভায ভয লক্াভনা নখফ লনাআ। িভফ াভনক্ িখরপা ভফ। াাখফেণ ফরভরন, ল াঅল্লায 

যাুর, াঅখন াঅভাভদযভক্ ক্ী খনভদথ ক্যভছন? খিখন ফরভরন, লিাভযা এভক্য য এক্ ক্ভয িাভদয ফাাআয়াভিয ক্ াঅদায় 

ক্যভফ। লিাভাভদয য িাভদয লম ক্ যভয়ভছ িা াঅদায় ক্যভফ। াঅয খনশ্চয়াআ াঅল্লা িাভদযভক্ খজভজ্ঞ ক্যভফন াআ 

ক্র খফলভয় লম ভফয দাখয়ত্ব িাভদয য াথন ক্যা ভয়খছর।[57] 

َعٌة، َماَت ِميَتًة َجاِىِليَّةً   َمْن َماَت َولَْيَس ِف ُعُنِقِو بَ ي ْ

লম ফযখক্ত এভিাফস্থায় ভৃিুযফযণ ক্যর লম, িায েরায় লক্াভনা ফাাআয়াি লনাআ, ল জাখখর ভৃিুয ফযণ ক্যর।[58] 

 تَ ْلَزُم َْجَاَعَة املُْسِلِمنَي َوِإَماَمُهمْ 

‘িুখভ ভুখরভভদয জাভাাঅি  াআভাভভক্ াঅাঁক্ভড র্াক্ভফ।’[59] 

ানযানয াঅখভভযয াঅনুেিয ফায য াখযামথ র্াভক্ না। ফযাং মাযা িাভক্ ফাাআয়াি খদভয়ভছ এফাং লম খফলভয়য ফাাআয়াি 

খদভয়ভছ, লক্ফর িাভদয জনয ল খফলভয় াঅনুেিয ক্যা াখযামথ ভয় র্াভক্। লমভন, খজাখদ জাভাাঅভিয াঅনুেিয ক্যা 

লোিা ভুখরভ াঈম্যায য াখযামথ ভফ না। ফযাং লাআ জাভাাঅভিয দয মাযা ভফ, মাযা িাভক্ ফাাআয়াি লদভফ, িায 

াঅনুেিয লক্ফর িাভদয যাআ াখযামথ ভফ। 
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৫. াঅখভরুর ভুখভখনভনয াঅনুেভিযয লক্াভনা খনখদথষ্ট ভয়ীভা লনাআ। ফযাং িা ফথদা াখযামথ র্াভক্। মিক্ষণ না াঅখভরুর 

ভুখভখনন ভৃিুযফযণ ক্ভযন খক্াংফা খিখন াঅখভরুর ভুখভখনন র্াক্ায লমােযিা াখযভয় লপভরন, িিক্ষণ খফনা ফাক্যফযভয় িায 

াঅনুেিয ক্ভয লমভি য়। ানযানয াঅখভভযয লক্ষভত্র াঅনুেভিযয ফাাআয়াি খনখদথষ্ট ভয় ফা ক্াভজয ভে ীভাফদ্ধ ভি াভয। 

মিন লাআ ভয় লল ভফ ফা লাআ ক্াজ ম্পন্ন ভফ, িায য াঅয িায াঅনুেিয াখযামথ র্াক্ভফ না। 

৬. এক্াআ ভভয় এক্াখধক্ াঅখভরুর ভুখভখনন ভি াভয না। লোিা খফভশ্বয াআভাভ, িখরপা  াঅখভরুর ভুখভখনন ভফন ভাত্র 

এক্জন। ানযানয াঅখভযভদয লক্ষভত্র খফলয়খি এভন নয়। খফলভয়য বফখিত্রয ানুাভয িাভি খবন্ন খবন্ন াঅখভয ভি াভয। 

াঈদাযণস্বরূ, এক্জন খজাখদ জাভাাঅভিয াঅখভয, এক্জন িাফখরখে জাভাাঅভিয াঅখভয, এক্জন দীখন 

খক্ষাপ্রখিষ্ঠানভূভয াঅখভয াআিযাখদ। 

৭. মি াখদভ ভুক্তবাভফ ফাাআয়াি ব্দখি ফযফায ভয়ভছ, লফ াখদ াঅখভরুর ভুখভখনভনয ফযাাভয প্রভমাজয। ুিযাাং দীখন 

লক্াভনা জাভাাঅভিয জনয এফ াখদভক্ মর্াস্থাভন প্রভয়াে না ক্ভয খবন্ন জায়োয় প্রভয়াে ক্যা বফধ নয়। লমভন, খক্ছু 

ভানুভলয ক্ষ লর্ভক্ খফভল লক্াভনা খফলভয় ফাাআয়াি রাব ক্ভযাআ খনভজভক্ াঅখভরুর ভুখভখনন ভভন ক্যা, াঅখভরুর ভুখভখনভনয 

জনয খনধথাখযি ক্ লবাে ক্যা ফা খনভজভক্ িায ভস্তভযয ভভন ক্যা, লক্াঈ ফাাআয়াি বে ক্ভয দর িযাে ক্যভর িায খফরুভদ্ধ 

এরূ ভিফয ক্যা—ল িযায াঈমুক্ত ফা ল এভিাফস্থায় ভৃিুযফযণ ক্যভর জাখখর ভৃিুয ফযণ ক্যভফ প্রবৃখি। 

িভফ স্ভিথফয লম, াঅখভরুর ভুখভখনভনয াঅনুেিয লমভন য়াখজফ, লিভখন ােীক্াযাফদ্ধ খফলয়গুভরাভি ানযানয াঅখভযভদয 

াঅনুেিয য়াখজফ।[60] ক্াযণ, কু্যাঅভন াঅল্লা িাাঅরা ােীক্ায ূণথ ক্যায াঅভদ খদভয়ভছন।[61] খযয়া ফান্দায য 

মা াখযামথ ক্ভযভছ, িা ভানয ক্যা লমভন য়াখজফ; ফান্দা লস্বোপ্রভণাখদি ভয় খনভজয য মা াখযামথ ক্ভয খনভয়ভছ, িা 

ভানয ক্যা য়াখজফ। এয ফভি প্রকৃ্ষ্ট াঈদাযণ ভরা ভানি। 

৮. াঅখভরুর ভুখভখনভনয ফাাআয়াি বে ক্ভয ভুরভানভদয জাভাাঅি িযাে ক্যভর িাভক্ খফভরাী খভভফ খফভফিনা ক্যা ভফ 

এফাং যােীয় খক্ত ফযফায ক্ভয িাভক্ াঅনুেিয ক্যভি ফাধয ক্যা ভফ। ক্ষািভয খজাদ পযজ র্াক্া াফস্থায় লক্াঈ মখদ 

খজাখদ জাভাাঅি খযিযাে ক্ভয ফা িা লর্ভক্ খফখেন্নিা াফরম্বন ক্ভয, িাভর ল মখদ লোনাোয ভফ; খক্্তুষ িায 

খফরুভদ্ধ রডাাআ ক্যা মাভফ না এফাং িায য খক্ত প্রভয়াে ক্ভয িাভক্ লজাযূফথক্ াঅনুেিয ক্যভি ফাধয ক্যা মাভফ না। 

৯. খফখষ্ট াঅখভযভদয জাভাাঅি লর্ভক্ াআভস্তপা  াফযাখি লনয়া বফধ। খক্্তুষ াঅখভরুর ভুখভখনভনয ফাাআয়াি বে ক্ভয 

ভুরভানভদয জাভাাঅি লর্ভক্ খফখেন্ন য়া বফধ নয়। 

 

ফিথভান ভভয় খিরাপা প্রখিষ্ঠায ম্ভাখফি র্ 
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ফিথভান াফস্থায লপ্রখক্ষভি ৃখর্ফীফযাী খিরাপা প্রখিষ্ঠা ক্যায ম্ভাখফি র্ ভরা দায়াি  খজাদ। প্রর্ভভ এক্খি 

াগ্রোভী দর বিখয ক্যভি ভফ, মাভদয ক্াজ ভফ ‘াভয ভার্া’ ির্া বফখশ্বক্ কু্পখয খক্তয লক্ন্দ্র যােগুভরায য াঅিভণ 

ক্যা। এয াাাখ খফখবন্ন াঞ্চভর স্ত্র ফাখনী েভড িুরভি ভফ খক্াংফা লমফ স্ত্র খজাখদ জাভাাঅি াঅভছ, িাভদয 

াভর্ খভভর ক্াজ ক্যভি ভফ। এাআ ফ দরভক্ এক্খি খফশ্বফযাী লেখযরা মুভদ্ধয ভাধযভভ খিরাপা প্রখিষ্ঠায ভূর রভক্ষয 

এক্ীবূি ক্যভি ভফ। এাআ াঅঞ্চখরক্ দরগুভরা খনজ খনজ লপ্রক্ষাি ানুমায়ী ক্ামথিভ িারাভফ। দীভনয ত্রুভদয খফরুভদ্ধ 

রডাাআ ক্যভফ এফাং ভুরভানভদয ভভধয দায়াভিয ক্াজ ক্যভফ। ভুখরভ াঈম্যায াযাভনা লিিনা জাগ্রি ক্যভফ এফাং 

ফাাআভক্ খজাভদয ফযাাভয ানুপ্রাখণি ক্যভফ। ভূর লেখযরা মুদ্ধ শুরু য়ায াঅভে িাযা াধাযণ ভুখরভ জনভোষ্ঠীয ভভধয 

এক্খি ুরায াভািথ লফ বিখয ক্যভফ। 

এযয লক্ষত্রখফভল লপ্রক্ষাি ানুমায়ী িাযা বূখভ দির ক্যভফ এফাং লিাভন খযয়া প্রখিষ্ঠা ক্যভফ। প্রখিখি ািা ভূর 

লনিৃফৃভন্দয খনভদথনা লভভন িরভফ। প্রভয়াজভন ানযানয াআরাখভ দভরয াভর্ ভমাখেিা ক্যভফ। এবাভফ খফখবন্ন াঞ্চভর 

খক্তারী ঘাাঁখি েভড িুরভি ভফ। াাাখ দায়াভিয ক্াজ িাখরভয় লমভি ভফ। এবাভফ াঅঞ্চখরক্ িাগুি ফা কু্পপাযভক্ 

মভর্ষ্ট দুফথর ক্যভি াযভর এফাং মথাপ্ত বূখভ খনয়ন্ত্রভণ াঅভর াআভাযা েঠন ক্যভফ। 

এক্াআ াভর্ ভূর ত্রু বফখশ্বক্ কু্পখয খক্তয লক্ন্দ্র যােভূভয খফরুভদ্ধ াঅিভণ িাখরভয় লমভি ভফ। এক্খি খক্তক্ষভয়য 

দীঘথভভয়াদী মুভদ্ধ (Asymmetric war of attrition) কু্পভযয ধ্বজাধাযী  দাজ্জাখর খভন ফাস্তফায়নক্াযী যােভূভক্ 

জখডভয় যািভি ভফ। এাআ দীঘথভভয়াদী মুভদ্ধয ভাধযভভ িাভদয ার্থননখিক্ এফাং াভখযক্ ক্ষভিা খনাঃভল ক্যায ভাধযভভ ভুখরভ 

খফভশ্ব লফ যাভেয াভখযক্ াখবমান িারাভনায ক্ষভিা ধ্বাং ক্ভয খদভি ভফ। 

এবাভফ মিন বফখশ্বক্ কু্পখয খক্তয লক্ন্দ্র যােগুভরা ভুখরভ খফভশ্ব াঅগ্রান িারাভি এফাং াভখযক্বাভফ খফখবন্ন বূিভণ্ডয 

িাগুিভোষ্ঠীভক্ ভর্থন ক্যভি াাযে ভয় দাাঁডাভফ, িিন শুযায ভাধযভভ, াঈম্যায াঅিখযক্ ্তুষখষ্ট  ম্যখিয খবখিভি 

খিরাপা লঘালণা ক্যা ভফ। 

এিা ভরা দায়াি  খজাভদয দ্ধখি। এ দ্ধখিয বফখষ্টয ভরা, এিাভন লক্াভনা াঅঞ্চখরক্ বূখভ দির ক্যাাআ ভূর াঈভেয 

নয়; ফযাং াঅঞ্চখরক্ াংঘভলথয লিভয় বফখশ্বক্ খজাভদয রক্ষযভূাআ এিাভন াখধক্ গুরুত্বূণথ। মায ক্াযভণ এিাভন াঅঞ্চখরক্ 

িাগুভিয াঅভে কু্পভযয াআভাভভদয ধ্বাং ক্যাাআ ভূর াঈভেয খভভফ খফভফখিি য় এফাং এয জনয জনভর্থভনয খবখিভি 

লেখযরা মুদ্ধভক্াআ াঈম্যায জনয ফভি ফাস্তফভি ো ভভন ক্যা য়। 

খিরাপা লঘালণা ক্যায য খযয়ায খনভদথনা ানুাভয িখরপাভক্ াঅফখযক্বাভফ এাআ খদ্ধািগুভরা খনভি ভফ—ক্র 

ভুখরভভয খজযভিয জনয খিরাপায বূখভভক্ াঈনু্মক্ত ক্ভয খদভি ভফ এফাং িাভদয ফাাআভক্ খনযািা খদভি ভফ। বালা-ফণথ-

ভিাদথ খনখফথভভল দুখনয়ায ক্র ভুখরভভয জনযাআ এাআ ুভমাে র্াক্ভি ভফ। এয াাাখ ক্র খনমথাখিি ভুখরভভয 

াাভময এখেভয় াঅভি ভফ। ফিথভান লপ্রক্ষাভি য়ভিা এক্াআ ভে ক্র জায়োয় াাময াঠাভনা ম্ভফ ভফ না, 

এিদ ভে খনক্িফিথী াঞ্চরভূভ াফযাআ াঠাভি ভফ। াঅয লম াঞ্চরগুভরাভি লনা াঠাভনা মাভফ না, লিানক্ায 
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ভুরভানভদয ার্থ, লরাক্ফর এফাং াস্ত্র খদভয় াফযাআ াাময ক্যভি ভফ। লিা মিখদন মথি খিরাপায এফ দাখফ ূযণ 

ক্যায ভভিা াভর্থয াখজথি ভফ না, িিখদন মথি খনভজভদযভক্ াআভাযাহ য ভভধযাআ ীভাফদ্ধ যািভফ। িথ ূযণ না ক্ভযাআ 

িাডাহুডায খবখিভি িখরপা লভজ ফভফ না। ক্াযণ, িখরপা য়ায ার্থ ভরা লোিা াআরাখভ খফভশ্বয াখববাক্ভত্বয াঅভন 

াঅীন য়া। ক্র ভুখরভভয দায়  ক্িৃথত্ব রাব ক্যা। 

িভফ এক্খি খফলয় াফযাআ ভভন যািভি ভফ, জনেণ ভরা াখন, মায ভভধয লেখযরারূী ভাছ াাঁিভয লফডায়। ুিযাাং 

জনভর্থন ফযিীি ভুজাখদভদয াফস্থা ভফ াখন ছাডা ভাভছয ভভিা, মায ভক্ষ খিভক্ র্াক্া ম্ভফ নয়। এ জনয াভখযক্ 

ক্ষভিায াাাখ জনভর্থন বিখয ক্যা ািযি গুরুত্বূণথ; াভনক্ লক্ষভত্র িা াভখযক্ ক্ষভিায িাাআভি লফখ 

গুরুত্বূণথ। ুিযাাং প্রর্ভভ জনেণভক্ জাখেভয় িুরভি ভফ এফাং িাভদযভক্ াংেখঠি ক্যভি ভফ। এযয াবযিযীণ 

যাজননখিক্ ফা াঅদখথক্ ঐক্য েঠন ক্যভি ভফ। এফাং িভািভয় িূডাি মু্যি মুদ্ধ  ত্রুয ধ্বাংভয খদভক্ ভভনাখনভফ ক্যা 

ভফ। মায ক্াযভণ িূডাি মু্যি মুভদ্ধ মায়ায াঅভে াফযাআ ভুজাখদভদয াঈভেয  রভক্ষযয প্রখি জনভর্থন ৃখষ্ট ক্যভি 

ভফ। এয ভাধযভভ খক্ত, াভর্থয  ক্ষভিা াজথন ক্যভি ভফ। াঅয এভক্ষভত্র লোভন খনভজভদয প্রায  ফৃখদ্ধ ঘিাভি 

ভফ। খফখবন্ন দভরয ভে খনভজভদয মৃ্পক্তিা লোন যািভি ভফ এফাং এক্িা খনখদথষ্ট ভভয়য াঅভে খভখিয়াভি প্রিাখযি 

য়া লর্ভক্ খফযি র্াক্ভি ভফ। 

াঅভযক্খি খফলয় ভরা, লক্াভনা বূিণ্ড খনভজভদয খনয়ন্ত্রভণ াঅভর লিাভন লিা ানখিখফরভম্ব খযয়া প্রখিষ্ঠা ক্যভি ভফ। খক্্তুষ 

াআভাযা লঘালণা লদয়ায লক্ষভত্র িাডাহুডা ক্যা াঈখিি নয়। খনখদথষ্ট মথাভয়য খস্থখিীরিা  প্রখিভযাধখক্ত াখজথি য়ায 

াঅভে াআভাযা লঘালণা লদয়া লর্ভক্ খফযি র্াক্া াঈখিি। ানযর্ায় লক্ৌরেি ক্াযভণ ক্িভনা লাআ বূখভ লর্ভক্ ভুজাখদযা 

খছু িভর এফাং লিাভন খক্ছুখদন য াআভাযাহ য নাভ-েন্ধ না র্াক্ভর খজাদ  ভুজাখদ ম্পভক্থ ভানুভলয ধাযণা ভন্দ ভয় 

মাভফ। াঅয ক্িভনাাআ এাআ রডাাআভক্ কু্পপায ফনাভ খনভজভদয দভরয রডাাআ খভভফ াঈস্থান ক্যা মাভফ না; ফযাং এিাভক্ 

াঈস্থান ক্যভি ভফ কু্পপায ফনাভ ভুখরভ াঈম্যায রডাাআ খভভফ। মাভি ক্ভয ভুরভানযা ফাাআ এিাভক্ খনভজভদয 

াংেঠন ভভন ক্ভয; খনভজভদয লর্ভক্ াঅরাদা খফখেন্নিাফাদী লক্াভনা দর লবভফ না ফভ। এ জনয খজাখদ াঅভন্দারভনয াঈখিি 

ল ত্রুভক্ াঅিভণ ক্যা, মায কু্পয ফথাখধক্ প্রক্ায; ল ত্রুভক্ নয়, মায কু্পভযয খযভাণ ফথাখধক্। 

ির্যূত্র: 

[1] িাখযরুর াঅক্াভ : ৭৯ 

[2] ুযা খনা : ৫৯ 

[3] ুযা খনা : ৮৩ 

[4] ুনানু াঅখফ দাাঈদ : ২৬০৮, ২৬০৯; খ াআফনু িুজায়ভা : ২৫৪১   

[5] নাাআরুর াঅিায : ৮/২৯৪ 
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[6] ভাজভুাঈর পািায়া : ২৮/৩৯০ 

[7]রষ্টফয—াঅর-জাখভ খর াঅক্াখভর কু্যাঅন, কু্যিুখফ : ১/২৬৪; াঅর-াঅক্াভু ুরিাখনয়যা, ভায়াযখদ : ৫; যহু খ 

ভুখরভ, নফখফ : ১২/২০৫; াঅর-পার, াআফনু াজভ : ৪/৮৭। প্রভয়াজভন াঅয লদিুন—া য়াখরাঈল্লা লদরখফ য. 

যখিি াআমারািুর িাপা াঅন খিরাপাখির িুরাপা, াঅল্লাভা িাপিাজাখন য. যখিি াযহুর াঅক্াখয়দ এফাং ভারানা াআদখয 

ক্ান্ধরখফ য. যখিি াঅক্াভয়দুর াআরাভ।  

[8] খ ভুখরভ : ১৮৫১ 

[9] ুযা খনা : ৪১; ুযা খনা : ৫৯; াঅক্াভু াঅখরম খমম্যা, াআফনুর ক্াখয়যভ : ২/৭৮৭; যহু খ ভুখরভ, নফখফ : 
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[10] ুযা খনা : ৫; াঅর-পার, াআফনু াজভ : ৪/৮৯ 

[11] ভাযাখিফুর াআজভা, াআফনু াজভ : ১৫৪ 

[12] পািহুর ফাখয : ২০/১৬০ 
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[15] খ ফুিাখয : ৭১৩৯, ৭১৪০; ভুনাদু াঅভাদ : ২০/২৪৯; যহু খ ভুখরভ : ১২/২০০ 

[16] ভুনাদুর ফামমায : ৬১৮১; িাখযভি িাফাখয : ২/৫৮০; পািহুর ফাখয : ১৩/১১৯; াঅি-িাখযয াঅরার ভুিিায : 
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[18] াঅর-াআখিাভ : ২/১২৬ 

[19] খনায়ািুর ভুিাজ : ৭/৪০৯ 

[20] াঅর-খভরার য়ান-খনার : ১/১৫৩ 

[21] পাজাখয়হুর ফাখিখনয়যা : ১৯১ 

[22] াঅর-াঅক্াভু ুরিাখনয়যা, ভায়াযখদ : ১/৫ 
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[37] ভুেখনর ভুিাজ, নফখফ : ৪/১৩০; ক্াাপুর খক্না, ফাহুখি : ৬/১৫৯ 

[38] িাখযরুর াঅক্াভ খপ িাদখফখয াঅখরর াআরাভ, াআফনু জাভাাঅ : ১/৫৭ 

[39] ুযা ভাখয়দা : ২ 

[40] ুযা াঅভর াআভযান : ১০৩ 

[41] ুযা শুযা : ১৩ 

[42] ুযা াখদদ : ২৫ 

[43] ভাজভুাঈর পািায়া : ৩৫/৩৬ 
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[44] ুনানুদ দাখযখভ : ২৫৩ 

[45] ভাজভুাঈর পািায়া : ২৮/৩৯০ 

[46] ভাজভুাঈর পািায়া : ১১/৯২ 

[47] খ ফুিাখয : ৪২৬২ 

[48] খ ফুিাখয : ৪২৬১ 

[49] পািহুর ফাখয : ৬/১৮০ 

[50] খ ভুখরভ : ১৯২২  

[51] খ ভুখরভ : ১৯২৪ 

[52] ভুনাদু াঅভাদ : ২১১৩৯ 

[53] ভুনাদু াঅভাদ : ১৮৪০৬ 

[54] াঅ-ুনানুর য়াখযদা খপর-খপিান : ৪২০ 

[55] ুযা াঅনপার : ৪৬ 

[56] খ ফুিাখয : ৭০৫৪; খ ভুখরভ : ১৮৪৯  

[57] খ ফুিাখয : ৩৪৫৫; খ ভুখরভ : ১৮৪২   

[58] খ ভুখরভ : ১৮৫১ 

[59] খ ফুিাখয : ৭০৮৪; খ ভুখরভ : ১৮৪৭  

[60] ভাজভুাঈর পািায়া : ২৮/১৯-২০ 

[61] ুযা ভাখয়দা : ১; ুযা াআযা : ৩৪ 

****** 

াঅনাভদয লনক্ দু‘াঅয় ভুজাখদীভন লক্যাভভক্ বুভর মাভফন না। 


